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تدريبات و�أن�شطة



تدريبات واأن�شطة الوحدة الأوىل

كتاب الأن�شـطة والتدريبات للدرا�شات الإجتماعية.. لل�شف الثالث الإعدادى 2

 الوحدة الأوىل 

 اجلغرافيا الطبيعية للعامل 

 الدر�س الأول : قارات العامل 

 اأول : الأن�شطة امل�شاحبة 

ن�شاط )1( لحظ واأجب : ��ستعن بخريطة �لعالم �لتى �مامك و�أجب عما يلى : 

  �أ - �أكتب 

على الخريطة 

ا�سماء القارات 

والمحيطات . 

ب- رتب محيطات العالم ترتيبا تنازليا من حيث الم�ساحة 

............. ، ................ ،............. ، ..............، .....

 جـ - لون البحار المغلقة باللون الأزرق والبحار المفتوحة باللون البنف�سجى ، على الخريطة 

ال�سابقة ثم اأكتب اأ�سماءها  فى الجدول التالى :

البحار المفتوحة البحار المغلقة   

 ن�شاط)2( لحظ وا�شتنتج 

 �أمامك خريطة �سماء لقارة ��ستر�ليا، �أكتب مدلول �لأرقام 

�لموقعة عليها : 

1- بحر .............

2- الخليج .............

3-  جزيرة .............

4-  المحيط .............

5-  جزيرة.............
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ن�شاط ) 3( لحظ وا�شتنتج

 لحظ خريطة �لعالم �ل�سيا�سية بالكتاب �لمدر�سى و��ستنتج : 

 الموقع الجغرافى لقارات العالم القديم الثالث ثم �سجله فى الجدول التالى :

 قارة اأوروبا قارة اإفريقيا  قارة اآ�سيااأوجه المقارنة

الموقع 

الجغرافى 

ثانًيا : التدريبات 

 ال�سوؤال الأول : �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمة منا�سبة : 

1- تعد قارة ................ اأكبر قارات العالم من حيث الم�ساحة ، اأما اأ�سغرها فهى قارة ....

2-  يعتبر بحر قزوين من البحار....

3-  تف�سل جبال...... قارة اأوروبا عن قارة اآ�سيا 

4-  يقترب ياب�س قارة اإفريقيا من ياب�س قارة اأوروبا عند م�سيق .....

ال�شوؤال الثانى : �أختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لقو�سين و�أكمل �لعبار�ت �لتالية : 

1- تقع قارة.......... فى العرو�س ال�سمالية المعتدلة والباردة . ) اإفريقيا - اآ�سيا - اأوروبا - ا�ستراليا ( 

2-  يعتبر المحيط ......... اأكبر محيطات العالم م�ساحة ) الهندى - الهادى - الأطلنطى - القطبى ال�سمالى (

3- يتمر الدائرة القطبية ال�سمالية بكل من قارة اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية و.....

) اأنتاركتيكا - ا�ستراليا - اأمريكا الجنوبية - اأوروبا (       

غير  �لعبارة  �أمام   )( وعالمة  �ل�سحيحة  �لعبارة  �أمام    )( عالمة  �سع   : الثالث  ال�شوؤال   

�ل�سحيحة مع ت�سويب �لخطاأ : 

)  ( 1- يوجد بقارة اآ�سيا اأكبر بحر داخلى مغلق فى العالم.    

)  ( 2- يحد قارة اإفريقيا من الغريب المحيط الهندى .      

)  ( 3-  تمتد قارة اأوروبا على نحو 43  دائرة عر�سية.     

) 4- تمتد قارة اأمريكا ال�سمالية من خط طول 35 غربا حتى 861 غرًبا.   ) 

) 5-  تعد قارة اأمريكا الجنوبية رابع قارات العالم م�ساحة.     ) 

) 6-  يف�سل قارة ا�ستراليا عن جزر اأندوني�سيا فى ال�سمال بحر اأرال .    ) 

ال�شوؤال الرابع : 

 ما �لنتائج �لمترتبة على ...؟

1- كثرة تعاريج ال�سواحل فى قارة اأوروبا .

2- وقوع قارة اأنتاركتيكا اق�سى جنوب الكرة الأر�سية. 
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 ال�شوؤال اخلام�س : قارن بين كل قار�ت �لعالم �لماأهولة بال�سكان من حيث �لموقع �لفلكى .

         الدر�س الثانى : ت�شاريب العامل 

         اأول : الأن�شطة 

 ن�شاط)1( لحظ واأكمل 

لحظ �ل�سكل �لتالى ثم �أكمل :

 ن�شاط )2( فكر واأجب : 

        �أمامك عدد من �لخر�ئط لبع�ض قار�ت �لعالم - تاأملها جيد� ثم �أجب :

   

خريطة )2( قارة ................... خريطة )1( قارة ...................     

ت�ساري�ض �لعامل

.................جبال

هىهى هى

مثل

 �أودية......................�لألب...........

نهرية

في�سية.................................

�أنو�عهاقد تظهر على �أ�سطحها

............................................

...........................................

 مناطق و��سعة م�ستوية

�ل�سطح ومرتفعة عما حولها

 �أر��سى و��سعة وم�ستوية

من �أ�سطح �لقار�ت

.................
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خريطة )4( قارة ................... خريطة )3( قارة ...................     

اأ- اأكتب ا�سم القارة اأ�سفل الخريطة 

ب-   وقع على الخريطة رقم )1( اأهم الجبال ، والخريطة رقم )2 ( اأهم ال�سهول ، والخريطة رقم 

) 3( اأهم اله�ساب ، والخريطة رقم )4( اأهم الجزر . 

جـ_ ما اأوجه الختالف بين ت�ساري�س الخريطة رقم )2( والخريطة رقم ) 4( 

 ن�شاط )3( �شنف وحدد : 

�ن�سبها  ثم  �لتالى  للجدولف  وفقا  �سنفها  �لطبيعية  �لجغر�فية  �لظاهر�ت  من  مجموعة  �أمامك 

لقاراتها : 

 اأطل�س- الم�سي�سبى - التبت - الفولجا - دراكنزبرج - مرى ودارلنج - جيانا - الألب - لبرادو 

- النيجر - الميزيتا - الأمزون - الحاجز الكبير - الحب�سة - النيل .

اله�سبةالنهرالجبلالقارة 

اأطل�ساإفريقيا
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ثانيا : التدريبات 

 ال�شوؤال الأول 

1- �سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع الت�سويب : 

)  ( اأ - من جبال اإفريقيا جبال اأطل�س وجبال البحر الأحمر وجبل كلمنجارو .   

)  ( ب-تمتد ال�سال�سل الجبلية بقارة اأوروبا بتاجه عام من ال�سرق اإلى الغرب .   

)  ( جـ-  تجرى اأنهار اأوب وين�سى ولينا فى �سهول اآ�سيا ال�سمالية .   

)  ( د- توجد فى �سرق قارة اأمريكا ال�سمالية �سال�سل جبال روكى .   

 هـ- تمتد �سال�سل جبال الإنديز من ال�سمال حتى الأطراف الجنوبية لقارة اأمريكا ال�سمالية )       (

و- توجد فى قارة ا�ستراليا �سهول مت�سعة تجرى بها اأودية نهرية اأهمها نرى مرى ودرالنج )       (

 ال�شوؤال الثانى : 

2- بم تف�سر....؟

اأ - الأهمية القت�سادية لل�سهولة الفي�سية . 

ب- اإن�ساء الموانئ بال�سهول ال�ساحلية فى قارة اأوروبا

ج  -  تتميز ال�سهول ال�ساحلية بقارة اإفريقيا ب�سكل  عام بال�سيق 

د- تعرف ه�سبة التبت ب�سقف العالم . 

هـ-  اأهمية ال�سهول فى قارة اأمريكا الجنوبية.

ال�شوؤال الثالث : 

3- لحظ  �لخريطة �لتى �أمامك ثم �أكتب مدلول �لأرقام �لتالية : 

1- جبال .............

2- ه�سبة ............

3-  نهر .................

4- �سهل............ فى ال�سين 

ال�شوؤال الرابع : 

4- قارن بين : 

اأ- ال�سهول الفي�سية فى كل من قارتى اآ�سيا واإفريقيا 

ب-  الجبال فى كل من اأمريكا ال�سمالية واأمريكا الجنوبية 
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الدر�س الثالث : املناخ والنبات الطبيعى فى العامل 

اأول : الأن�شطة 

 ن�شاط )1( فكر وار�شم : 

 �أمامك د�ئرة تمثل �لكرة �لأر�سية �ر�سم عليها مو�قع 

�لأقاليم �لمناخية �لرئي�سة محددة بدو�ئر �لعر�ض.

ن�شاط )2( فكر وا�شتنتج : 

�سجل �أوجه �ل�سبه و�لختالف بين �إقليم مناخ �لبحر �لماتو�سط و�لمناخ �لمعتدل �سرق �لقار�ت فى 

�لجدول �لتالى :

 المناخ المعتدل �سرق القارات مناخ البحر المتو�سطوجه المقارنة

اأوجه ال�سبه

اأوجه الختالف 

ن�شاط )3( اكت�شف كلمة ال�شر 

�أ�سطب �لحروف �لتى تكون �لمفهوم �لجعر�فى للعبار�ت �لتالية ثم رتب �لحروف �لمتبقية واكتب 

كلمة ال�سر 

1- ح�سائ�س معتدلة 

2-  مناخ المناطق ال�ساحلية . 

3- اأحد اأ�سجار الغابات ال�ستوائية .

4-   نباتات �سحراوية مثمرة لها جذور . 

5- اأحد اأ�سجار الغابات النف�سية . 

6-  حديقة حيوان طبيعية 

 كلمة ال�سر هى :................................................................

 يق�سد بها:...............................................................................

دائرة األستواءصفر
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 ن�شاط )4( : ) اأين اأمنو ( 

 �سجل فى �لجدول �لذى �أمامك  ��سم �لإقليم �لمناخى و�لغابة �لتى تنمو فيها �لنباتات �لتالية :  

��سم �لغابة�لإقليم �لمناخى �لنبات 

............................................................................................................................اأ�سجار البندق 

............................................................................................................................اأ�سجار ال�سنديان 

المو�سميةالمدارى الحاراأ�سجار التين 

............................................................................................................................ال�سف�ساف 

............................................................................................................................البلوط 

 ثالثا : التدريبات 

 ال�شوؤال الأول : 

 �سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع الت�سويب : 

1- يقع مناخ ال�سحارى المعتدلة غرب القارات بين دائرتى عر�س 30-45 �سمال وجنوب  دائرة 

)  ( ال�ستواء .          

) 2- من العوامل الموؤثرة فى مناخ القارات الموقع الفلكى والت�ساري�س .   ) 

) 3- يمتد مناخ التندرا فى و�سط اآ�سيا فى �سكل نطاق عر�سى مت�سل حتى �سرق اأوروبا ) 

)  ( 4-  تنف�س الغابات المخروطية اأوراقها فى ف�سل ال�ستاء .     

) 5- تتميز �سواحل دول المغرب العربى والجبل الأخ�سر فى ليبيا بمناخ البحر المتو�سط .) 

)  ( 6- تنمو ح�سائ�س ال�ستب�س فى الإقليم المدارى الحار .    

ال�شوؤال الثانى : بم تف�سر ...؟

1- وجود الجليد فوق قمم الجبال فى المناطق ال�ستوائية والمدارية .

2- يتميز حو�س الأمازون بارتفاع درجة الحرارة طوال العالم و�سقوط المطر 

3- تنمو الأ�سجار المو�سمية فى �سبه جزيرة الهند ال�سينية جنوب ال�سين . 

3-  يختفى المناخ القارى البارد فى ن�سف الكرة الجنوبى . 

4-  تدرج ح�سائ�س ال�سافانا فى الق�سر كلما اتجهنا �سمال وجنوبا من دائرة ال�ستواء 

5- امتداد جميع الأقاليم المناخية فى قارة اآ�سيا .

ال�شوؤال الثالث : قارن بين :

1- اإقليم المناخ ال�سحراوى الحار واإقليم مناخ ال�سحارى المعتدلة .

2-  اإقليم مناخ المدارى الحار واإقليم المناخ المو�سمى .
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تدريبات عامة على الوحدة الأوىل 

 ال�شوؤال الأول : 

�أكمل �لفر�غات �لتالية بكلمات منا�سبة : 

1- من اأهم البحار المت�سلة بالمحيطات البحر ......... والبحر .. ومن البحار الداخلية بحر  ...........

2-  ت�سغل المحيطات والبحار .......:.٪ من م�ساحة الكرة الأر�سية ، بينما ت�سغل الياب�سة ..........٪.

3-  تمتد قارة اآ�سيا من دائرة عر�س ......... جنوب دائرة ال�ستواء حتى دائرة عر�س .......... �سمال 

بينما تمتد قارة اإفريقيا بين دائرتى عر�س ..........جنوبا و37،5 �سمال . 

4- تطل قارة اأمريكا الجنوبية على المحيط ........... من ال�سرق ، والبحر ......... من ال�سمال 

5-  من ه�سبة ال�سحراء الكبرى ه�سبتا ال�سحراء......... و........... من م�سر 

6- من ال�سهول الفي�سية فى قارة اإفريقيا �سهول نهر ................ فى م�سر وال�سودان 

7-  من اأهم ال�سال�سل الجبلية فى اأوروبا �سال�سل جبال ...... التى تمتد من الغرب اإلى ال�سرق فى 

و�سط القارة 

8-  تمتد ال�سهول الفي�سية فى اأوروبا من المحيط .............. غربا حتى جبال الأورال فى ال�سرق 

وتعرف بال�سهل ...........

9-  من جبال قارة اآ�سيا جبال ........... و............ و............

01-  من اأهم ه�ساب قارة اأمريكا ال�سمالية ه�سبة ........... وه�سبة ..........

11- يتميز اإقليم المناخ المو�سمى بغزارة اأمطاره ......... بينما ي�سود الجفاف ........

21-  تنمو اأ�سجار ال�سنوبر فى اإقليم الغابات.................. 

ال�شوؤال الثانى : 

�أمامك خريطة �سماء لقارة �أوروبا ، �كتب مدلول �لأرقام �لموقعة عليهاأ : 

1- جبال ........................

2- ه�سبة ........................

3-  نهر ............................

4- بحر ...........................

5- جزيرة........................
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 ال�شوؤال الثالث : 

 بم تف�سر .. ؟ 

1- قلة  الموانئ على ال�سواحل الإفريقية .

.........................................................................................................................................

2-  اأهمية م�سر تجاريا وح�ساريا على الم�ستوى العالمى .

.........................................................................................................................................

3-  الأهمية الإقت�سادية ل�سهول البمبا�س. 

.........................................................................................................................................

4- اعتدال مناخ الأقاليم ال�ساحلية . 

.........................................................................................................................................

5- غزارة الأمطار على الجبال .

.........................................................................................................................................

6-  يكاد يختفى المناخ القارى البارد فى منت�سف  الكرة الجنوبى .

.........................................................................................................................................

7-  تكّون القارات ب�سكلها الحالى. 

.........................................................................................................................................

پ ال�شوؤال الرابع : 

�أمامك خريطة �سماء لقارة �أمريكا �ل�سمالية ، حدد 

عليها : 

اأ- الموقع الجغرافى للقارة 

ب-  اأهم الأقاليم المناخية المتواجدة بالقارة

ال�شوؤال اخلام�س : 

ماذ� يحدث �إذ� ...؟

 اأزيلت جميع الغابات المدارية من العالم . 

ال�شوؤال ال�شاد�س : 

ما ر�أيك فى �لتو�سع �لعمر�نى على ح�ساب م�ساحة �لغابات و�لح�سائ�ض �لطبيعية 

 ال�شوؤال ال�شابع : 

 ما �لمق�سود بالمفاهيم �لتالية : 

-  حو�س النهر  -  اإقليم مناخى   -  موقع فلكى    - دولة جزرية   
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الوحدة الثانية 

 جغرافيا �شكان العامل 

 الدر�س الأول : ال�شاللت الربية فى العامل 

اأول : الأن�شطة 

ن�شاط )1 ( فكر وقارن 

 ��ستعن بال�سور �ض27 بالكتاب �لمدر�سى ثم �أكمل �لجدول �لتالى : 

�سورة )6(�سورة )5(�سورة )4(وجه المقارنة

ال�ساللة 

)تتميز بـ ( 

 مناطق توزيعها 

ن�شاط )2( تذكر ولون 

 �أمامك مجموعة دو�ئر ل�سعوب مختلفة ، لون دو�ئر �ل�سعوب �لتى تنتمى لل�ساللة �لقوقازية باللون 

�لأحمر ، و�لتى تنتمى �إلى �ل�ساللة �لمغولية باللون �لأ�سفر ، و�لتى تنتنمى �إلى ال�ساللة الزنجية 

باللون الأزرق .

سكان وسط 
إفريقيا

سكان جنوب اليابانيوناإلسكيموالصينيوناألقزام
أوربا

البانتو األلبيون
معظم 

سكان أوربا
الهنود 

احلمر
الكوريون النورديون
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ن�شاط )3( �سجل راأيك 

�قر�أ و�سجل ر�أيك فى كل عبارة مما يلى : 

)اأ ( بع�س ال�ساللت تعتبر نف�سها اأكثر ذكاء وقدرة على العمل .

.........................................................................................................................................

)ب( يجب التخل�س من ال�ساللت ال�سعيفة واإبادتها .

.........................................................................................................................................

ثانيا : التدريبات 

ال�شوؤال الأول :

1-تتميز ال�ساللة الزنجية بالب�سرة.... والأنف.... وال�سعر ...

2- تتركز ال�ساللة ال�سفراء فى قارة ....... فى دول ................. و........

3-  ت�سمل ال�ساللة ......... ن�سف �سكان العالم وتنت�سر فى قارات العالم المختلفة مثل قارة 

ال�شوؤال الثانى : برهن على �سحة �لعبارة �لتالية : 

ل يوجد فى العالم الآن ما يعرف بال�ساللة النقية 

 ال�شوؤال الثالث :

�سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارةغير �ل�سحيحة مع �لت�سويب 

)  ( 1- يبلغ ن�سبة الزنوج 52٪ من �سكان العالم .      

)  ( 2-من اأق�سام ال�ساللة الزنجية الزنوج ال�سودانيون والبانتو والنيليون الحاميون.  

) 3- ت�سمل ال�ساللة القوقازية ن�سف �سكان العالم ويعد �سكان اإيران وتركيا من ال�ساللة القوقازية .) 

)  ( 4- تنتمى جماعة التنجو�س فى �سيبريا اإلى ال�ساللة الزنجية.     
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 الدر�س الثانى : توزيع ال�شكان فى العامل 

 اوًل : الأن�شطة 

 ن�شاط )1( فكر وا�ستنتج : 

لأعد�د  بيانى  ر�سم  �أمامك   

عليه  حدد  �لعالم  �سكان 

�لخا�سة  �لقار�ت  �أ�سماء 

ن�سب  �سجل  ثم   . عمود  بكل 

�سكان كل قارة بالن�سبة ل�سكان 

�لعالم .

ثم ��ستنتج ما يلى : 

ما اأكبر قارات العالم �سكانا ؟ ما ترتيب قارة ا�ستراليا بين القارات من حيث عدد ال�سكان ؟

 .........................................................................................................................................

ن�شاط )2( فكر وا�ستنتج العالقة: 

تاأمل خريطتى �لت�ساري�ض وتوزيع �ل�سكان لقارة �آ�سيا بالكتاب �لمدر�سى ثم ��ستنتج �لعالقة بين 

مظاهر �ل�سطح و�لكثافة �ل�سكانية .

.........................................................................................................................................

 ن�شاط )3( اكت�سف وا�ستنتج : 

- �كت�سف �لخطاأ فى �لعبارة �لتالية: 

- )يتركز �سكان اإفريقيا فى نطاق مناخ البحر المتو�سط والمناخ ال�سحراوى وال�ستوائى(

.........................................................................................................................................

ب- ا�ستنتج العالقة بين المناخ وتوزيع ال�سكان .

.........................................................................................................................................
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 ن�شاط )4( فكر واأجب 

 �أمامك خريطة �سماء للعالم حدد عليها ما يلى : 

اأ- منطقة واحدة بكل قارة تعد من اأكثر المناطق تركزا لل�سكان .

.........................................................................................................................................

ب- ب- موقع المناطق التالية على الخريطة ال�سابقة ، وفى اأى منها تتوقع اأن يتركز ال�سكان ؟ 

ولماذا ؟ �سهول حو�س الأمزون - �سهول الأرجنتين - غرب اأ�ستراليا.

.........................................................................................................................................

 ثانيا : التدريبات

ال�شوؤال الأول : �أختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لقو�سين و�سعها فى �لفر�غات �لتالية : 

1- يبلغ عدد �سكان العالم بطقات لتقديرات 2009 م حوالى ....... مليار ن�سمة .

)7،8-6،8-8،7-8،6(        

2- يتركز �سكان اأمريكا الجنوبية على �سهول نهر 

)الم�سي�سبى - النيل- الأورينوكو - النيجر (       

3- تعد دولة .. من اكثر دول اآ�سيا �سكانا 

)ال�سعودية - ال�سين - اأندوني�سيا - رو�سيا(       
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ال�شوؤال الثانى : بم تف�سير ......؟

1- اختالف عدد ال�سكان من قارة لأخرى فى العالم .

.........................................................................................................................................

2- قلة عدد ال�سكان فى �سيبريا واأل�سكا .

.........................................................................................................................................

3-  قلة عدد ال�سكان فى المناطق ال�ستوائية باإفريقيا واأمريكا الجنوبية.

 .........................................................................................................................................

4-  تركز ال�سكان فى مونتريال بكندا .

.........................................................................................................................................

5- اإقامة اأكثر من ن�سف عدد �سكان العالم فى المدن الكبرى .

.........................................................................................................................................

ال�شوؤال الثالث : ما �لنتائج �لمترتبة على ....؟

1- زيادة عدد ال�سكان فى معظم دول اآ�سيا .

.........................................................................................................................................

2-  التقدم ال�سناعى فى اأوروبا.

 .........................................................................................................................................

ال�شوؤال الرابع : �أكمل �لفر�غات �لتالية بكلمات منا�سبة : 

1- يقل ال�سكان فى المناطق  ال�سحراوية ، مثل ................ فى قارة اآ�سيا ومنطقة ال�سحراء 

الكبرى فى قارة اإفريقيا.

2-  تعد قارة ...............اأكبر قارات العالم �سكانا ، بينما تعد قارة ...... اأقل قارات العالم �سكانا .

3-  تعد دولتا................ و.................. اأكبر دولتين فى العالم من حيث عدد ال�سكان .

4- يتركز �سكان الوليات المتحدة على ال�ساحل ال�سرقى ................. حيث المدن الكبرى والموارد   

        ................... ال�سخمة 

5- من اأكبر دول قارة اأمريكا الجنوبية �سكانا دولة ................ تليها دولة ..............
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الدر�س الثالث : خ�شائ�س �شكان العامل 

اأول : الأن�شطة 

 ن�شاط )1( لحظ واأكمل : 

)�أ( �أمامك �سكل بيانى يو�سح معدل �لمو�ليد 

فى �لعالم 

- حدد اأ�سماء القارات عليه 

- تعد قارة ............... اأعلى قارات العالم فى 

معدلت المواليد ، حيث ت�سل اإلى ...........

)ب( رتب القارات ترتيبا تنازليا طبقا لمعدل 

المواليد .

.................... ،.................... ،................... ،....................،....................،....................

 ن�شاط )2( لحظ و�شجل : 

معدل  يو�سح  �لذى  �لبيانى  �لر�سم  لحظ   

�لوفيات فى �لعالم ثم �سجل مالحظاتك 

ما تف�سيرك لرتفاع معدل الوفيات فى 

اأوروبا رغم تقدمها. 

ن�شاط )3( لحظ واأكمل : 

 �أمامك ر�سما بيانيا يو�سح ن�سيب �لفرد من 

�لعالم  قار�ت  بين  �ل�سنوى  �لقومى  �لدخل 

لحظه جيد� 

ثم �أكمل ما يلى : 

اأ- اأعلى ن�سيب للفرد من الدخل فى العالم 

يتواجد فى قارة .....ويليها قارة ..

ب-  تعد قارة ....... اأقل قارة

فى ن�سيب الفردمن الدخل ،حيث يبلغ..... 

دولر فى ال�سنة .

جـ- ما تف�سيرك لنخفا�س الدخل بقارتنا؟
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تدريبات واأن�شطة الوحدة الثانية

ثانًيا: التدريبات

ال�شوؤال الأول: �عط مثاًل و�حًد� لكل من:

1- تتميز قارة......... بمعدل مواليد مرتفع

2- تتميز قارة........... بمعدل وفيات مرتفع

3- دولة ذات رعاية طبية منخف�سة......................

4- تتميز دولة.................. بارتفاع ن�سيب الفرد من الدخل القومى

5- دولة ذات م�ستوى اقت�سادى مرتفع......................

6- دولة تتميز بارتفاع ن�سبة قوة العمل فى مجال الزراعة......................

ال�شوؤال الثانى: بم تف�سر.........؟

1- ارتفاع معدلت  المواليد فى قارة اإفريقيا..........................................................................

2- ارتفاع معدل الوفيات فى اأوروبا.........................................................................................

3- تعد قارة اإفريقيا اأول قارات العالم فى معدلت الوفيات....................................................

4- و�سول ن�سبة المتعلمين فى م�سر اإلى ٪56.........................................................................

5- تركز الدول ذات الدخل القت�سادى المنخف�س فى اأفريقيا.................................................

6- زيادة عدد كبار ال�سن فى الدول المتقدمة............................................................................

ال�شوؤال الثالث: تخير �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لقو�سين:

1- ت�سل ن�سبة قوة العمل فى مجال الزراعة اإلى 80٪ فى الدول......................

)المنخف�سة- النامية- المتقدمة- الفقيرة(        

2- ت�سل ن�سبة المتعلمين فى الدول المتقدمة اإلى اأكثر من........ ٪      )70- 85- 95- 100(

3- تعتبر دولة...................... من الدول ذات الرعاية الطبية المنخف�سة 

               )ال�سعودية- م�سر- فرن�سا- اأثيوبيا(

4- ت�سل معدلت الوفيات اإلى...................... فرد فى الألف على الم�ستوى العالمى.   )6- 8- 9- 10(

ال�شوؤال الرابع: ما �لمق�سود بالمفاهيم �لتالية:

1- الزيادة الطبيعية...............

2- قوة العمل......................

3- التركيز العمرى......................

ال�شوؤال اخلام�س: ماذ� يحدث �إذ�......................؟

1- زاد اهتمام دول اإفريقيا بتعليم الإناث.

.........................................................................................................................................

2- قامت اأفريقيا بال�ستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية فى الت�سنيع.

.........................................................................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة الثانية

1- �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة:-

اأ( تنق�سم ال�ساللة الزنجية اإلى ال�سودانيين ........... و............ والنيليون.............و.............وغيرهم.

ب( تتركز ال�ساللة ال�سفراء فى قارة اآ�سيا فى دول ال�سين و...............و.............. ومن اأق�سامهم 

الإ�سكيمو فى �سمال كندا و.............. فى الأمريكتين.

ج( تتميز ال�ساللة القوقازية بالب�سرة البي�ساء وال�سعر............ ومن اأق�سامهم..........و..........و...........

د( يعد العرب من ال�ساللة................

هـ( يتركز �سكان العالم فى ال�سهول الفي�سية وال�سهول.............و...............

و( يوجد فى اآ�سيا اأكبر دولتين فى العالم من حيث عدد ال�سكان وهما...............و................

ز( يبلغ عدد �سكان اأوروبا نحو............. مليون ن�سمة، يتركزون فى دول غرب و�سط اأوروبا.

ح( يتركز �سكان الوليات المتحدة فى عدة مناطق منها ال�ساحل ال�سمالى ال�سرقى، و............... 

ومنطقة................، والوادى الأو�سط بولية كاليفورنيا.

2- بم  تف�سر..........؟

اأ- انعدام تواجد �سعب بالكامل من �ساللة واحدة.

ب- تركز �سكان العالم فى ال�سهول ذات التربة الجيدة.

ج- قلة ال�سكان فى �سهول نهر الأمزون باأمريكا الجنوبية.

د- قلة ال�سكان فى غرب وو�سط اأ�ستراليا.

هـ- تواجد اأعلى معدلت الوفيات فى قارة اأفريقيا.

3- ما �لنتائج �لمترتبة على:.......؟

اأ( زيادة عدد ال�سكان فى معظم دول اآ�سيا.

ب( زيادة ن�سبة العاملين من ال�سكان فى دول غرب اأوروبا.

جـ( ت�ساوى معدلت المواليد مع معدلت الوفيات فى قارة اأوروبا.

4- قارن بين قوة  �لعمل فى �لدول �لمتقدمة و�لدول �لنامية.

5- ما ر�أيك فى �لجهود �لقائمة ب�ساأن تعليم �لمر�أة فى م�سر.
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الوحدة الثالثة

م�شر حتت احلكم العثمانى

الدر�س الأول: م�شر بني املماليك والعثمانيني

اأوًل: الأن�شطة

ن�شاط )1( فكر وحدد

عليها  حدد  ثم  �أمامك  �لتى  �لخريطة  لحظ   -1

بالأ�سهم طريق ر�أ�ض �لرجاء �ل�سالح.

ب- ماذا كان يحدث اإذا لم تتحول تجارة ال�سرق اإلى 

طريق راأ�س الرجاء ال�سالح؟

............................................................................

.........................................................

ن�شاط )2( فكر و�شجل

ن�شاط )3( الكلمات المتقاطعة

1- دولة مركزها بالد الفر�س قديًما وعا�سمتها تبريز وتدين 

بالمذهب ال�سيعى.

2- دولة تمتد فى الأنا�سول والبلقان، وتمكن �سلطانها من 

هزيمة ال�سفوين فى جالديران 1514م.

3- دولة قامت فى م�سر وال�سام والحجاز وجزء من �ساحل 

اإفريقيا ال�سرقى المطل على البحر الأحمر.

�جتاهات �لدولة �لعثمانية للتو�سع فى �لعامل �لعربى

�لأول �آ�سيوى

- اأخ�سعوا..................................................

- ب�سطوا نفوذهم على................................

- قاموا بحماية ال�سواطئ العربية المطلة 

على.............................................................

�لثانى �سمال �إفريقيا

- قاموا بغزو برقة وفزان وطرابل�س 

وتون�س والجزائر

- ب�سطوا نفوذهم على...............................

- اأغلقوا......................................................

- ت�سدوا لخطر...........................................

2

3

1
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ثانًيا: التدريبات

ال�شوؤال الأول:

�سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة مع �لت�سويب:

1- تمكنت الدولة العثمانية خالل حكمى محمد الفاتح وبايزيد الثانى من اإقامة اإمبراطورية 

)  ( اآ�سيوية واأوروبية         

) 2- تعر�ست دولة المماليك لتدهور اقت�سادى نتيجة لكت�ساف طريق راأ�س الرجاء ال�سالح ) 

)  ( 3- انتهى ال�سدام بين الدولتين ال�سفوية والعثمانية بهزيمة ال�سلطان �سليم الأول 

)  ( 4- تحالفت الدولة المملوكية والدولة ال�سفوية �سد الخطر الأوروبى البرتغالى 

)  ( 5- هزمت جيو�س طومان باى فى موقعة مرج دابق.     

ال�شوؤال الثانى:

�أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة:

1- تراوحت مدة بقاء الوالى بين.......................، ......................

2- عانى الفالح الم�سرى..................... فى الع�سر العثمانى.

3- اتجه ال�سلطان �سليم الأول مع بداية القرن ال�ساد�س ع�سر فى فتوحاته نحو..................

ال�شوؤال الثالث:

�كتب ما  تدل عليه �لعبار�ت �لتالية:

اأ( يتكون من كبار �سباط الحامية العثمانية والموظفين والعلماء والأعيان وله �سلطة مراقبة الوالى.

ب( تتكون من عدة فرق ع�سكرية وتحفظ النظام وتدافع عن الولية.

ج( اأبقت الدولة العثمانية لأمراء المماليك مهمة اإدارتها، وذلك لخبرتهم الطويلة فى تنظيم �سئون البالد.

ال�شوؤال الرابع:

بم تف�سر..............؟

1- تدهور العالقات بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية.

.....................................................................................................................................

2- اتجاه العثمانيون نحو م�سر وال�سام.

.....................................................................................................................................

3- التدهور الزراعى وال�سناعى والتجارى فى ع�سر الدولة العثمانية.

.....................................................................................................................................
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ال�شوؤال اخلام�س:

ما �لنتائج �لتى ترتبت على..........؟

1- اتجاه ال�سلطان �سليم الأول نحو الم�سرق.

.....................................................................................................................................

2- تطاحن المماليك الم�ستمر فيما بينهم.

.....................................................................................................................................

3- موقعة ديو البحرية )1509م(.

.....................................................................................................................................

4- نظام اللتزام.

.....................................................................................................................................

ال�شوؤال ال�شاد�س:

رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لتالية من �لقديم �إلى �لحديث على خط زمنى:

موقعة جالديران- موقعة الريدانية- موقعة مرج دابق- موقعة ديو البحرية- حركة على بك 

الكبير فى م�سر.

ال�شوؤال ال�شابع:

قارن بين كل من )موقعة جالدير�ن( )موقعة مرج د�بق( ، )موقعة �لريد�نية( 

من حيث �لأ�سباب- �لأحد�ث- �لنتائج
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الدر�س الثانى: احلملة الفرن�شية

)1789م- 1801م(

اأوًل: الأن�شطة

ن�شاط )1( فكر ورتب:

�أمامك �أ�سماء مدن ومو�نئ د�خل �لدو�ئر، �سع �لأرقام فى �لمربعات بد�ية من رقم )1( طبًقا لترتيب 

خط �سير �لحملة �لفرن�سية على م�سر منذ خروجها من فرن�سا حتى و�سولها �إلى م�سر.

ن�شاط )2( لحظ وا�ستنتج:

�أ- �قر�أ خريطة موقع �أبى قير �لبحرية بالكتاب �لمدر�سى ثم ��ستكمل �ل�سكل �لتالى:

ن�شاط )3( فكر و�سنف:

�سنف نتائج �لحملة �لفرن�سية على م�سر فى �لجدول �لتالى:

نتائج اقت�صادية واجتماعيةنتائج علمية وثقافيةنتائج ا�ستراتيجية و�سيا�سية

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

جزيرة

 كريت

..................... ..................... ..................... .....................

ميناء 

طولون

مدينة 

الإ�سكندرية

جزيرة

 مالطة
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ثانًيا: التدريبات

ال�شوؤال الأول:

�سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب:

1- تعد الحملة الفرن�سية على م�سر وال�سام جزًءا من التناف�س ال�ستعمارى بين اإنجلترا وفرن�سا.

)      (            

2- ا�سطحب الجي�س الفرن�سى مجموعة من العلماء فى مختلف العلوم والفنون لدرا�سة اأحوال 

)  ( م�سر.           

)  ( 3- واجه اأهالى مدينة الإ�سكندرية الحملة الفرن�سية بزعامة ال�سيد محمد كريم. 

)  ( 4- ا�ستخدام المماليك المدافع والمعدات الحديثة فى مواجهة القوات الفرن�سية 

ال�شوؤال الثانى:

�أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة:

1- اأبحرت قوات الحملة الفرن�سية من ميناء............ �سًرا.

2- التقت قوات الحملة الفرن�سية قوات المماليك بالقرب من.......... فى البحيرة فى يوليه 1798م.

3- اأغرق الأ�سطول البريطانى بقيادة...... الأ�سطول الفرن�سى فى خليج..........

بم تف�سر.........؟

1- قيام ثورة القاهرة الأولى فى اأكتوبر 1798م.

.....................................................................................................................................

2- الحملة الفرن�سية على م�سر فى 1798م.

.....................................................................................................................................

3- الحملة الفرن�سية على ال�سام فى مار�س 1799م.

.....................................................................................................................................

4- التحالف البريطانى العثمانى لإخراج الفرن�سيين من م�سر.

.....................................................................................................................................

ال�شوؤال الرابع: ما �لنتائج �لمترتبة على..............؟

1- ثورة القاهرة الأولى �سد الحتالل الفرن�سى.

.....................................................................................................................................
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2- تحطيم الأ�سطول الفرن�سى فى موقعة اأبو قير البحرية.

.....................................................................................................................................

3- مذبحة يافا الب�سرية.

.....................................................................................................................................

4- الحتالل الفرن�سى لم�سر )1798 - 1801م(.

.....................................................................................................................................

ال�شوؤال اخلام�س: �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لقو�سين و�أكمل بها �لعبار�ت �لتالية:

1- وجهت الحملة الفرن�سية اأنظار الدول الأوروبية اإلى اأهمية.........

)الآثار الم�سرية- موقع م�سر الجغرافى- خيرات وادى النيل- الم�ستعمرات البريطانية فى الهند(

2- ا�ستطاع العالم الفرن�سى �سامبليون.........

)قراءة الكتابة الم�سرية القديمة- اإعداد كتاب و�سف م�سر- تنظيم اأمور الإدارة والحكم فى م�سر- 

الربط بين البحرين الأحمر والمتو�سط(

3- قتل �سليمان الحلبى القائد الفرن�سى..............

) مينو- كليبر- نابليون بونابرت- بو�سار(       
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الدر�س الثالث: ثورة ال�شعب امل�شرى وتولية »حممد على«

ن�شاط  )1(   فكر وتعلم:

�لحديث بد�ية من عام 1804  �لتاريخ  �لم�سرى على مر  �ل�سعب  �لتى قام بها  �لثور�ت  )تعددت 

ونهاية بثورة 25 يناير 2011م( على �سوء هذه �لعبارة ��ستنتج ما يلى:

اأ- اأوجه الت�سابه فى اأ�سباب قيام الثورات الم�سرية عبر التاريخ.

ب- موقف )محمد على( من ثورة ال�سعب الم�سرى عام 1804م.

جـ- موقف كل من زعماء ال�سعب الم�سرى-  وال�سلطان العثمانى تجاه »محمد على«.

د- و�سح راأيك فى المطالب التى قامت من اأجلها ثورة 25 يناير 2011م.

ن�شاط )2( فكر واأكمل:

اأكمل الكلمات المتقاطعة التالية:-

اأفقى:

1- مكان اجتمع فيه زعماء 

ال�سعب من العلماء ونقباء 

الطوائف فى 13 مايو 1805م.

2- اأ�سدر فرماًنا ي�سمن عزل 

خور�سيد با�سا وتثبيت )محمد 

على( والًيا على م�سر.

راأ�سى:

3- �سلح تم بمقت�ساه �سحب القوات البريطانية من م�سر فى مار�س 1803م.

4- �سخ�س ان�سم للعلماء والم�سايخ وك�سب عطف ال�سعب وثقة زعمائه.

ن�شاط )3(  فكر و�أجب:

فى  مرة  لأول  لحاكمه  �ختياره  فى  �لم�سرى  �ل�سعب  لإر�دة  �نت�ساًر�  1805م  مايو   13 يوم  يعد 

تاريخه.. على �سوء ما در�ست:-

اأ- اإبدى راأيك فى العبارة ال�سابقة.

ب- و�سح موقف »محمد على« من الزعامة ال�سعبية ممثلة فى ال�سيد عمر مكرم بعد توليه حكم م�سر.

جـ- تخيل اأنك م�ست�سار فى عهد »محمد على« بماذا كنت تن�سحه فى موقفه من الزعامة ال�سعبية، ولماذا؟

د- لو اأنك عا�سرت هذه الفترة التاريخية- ماذا كنت تقول لكل من عمر مكرم، )محمد على(؟

2

3

4

1
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ثانًيا: التدريبات

ال�شوؤال الأول: �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة:

1- ولد محمد على با�سا فى مدينة ............. ببالد اليونان.

2- تطلع ال�سلطان العثمانى اإلى ............. بعد خروج الحملة الفرن�سية من م�سر.

3- قرر زعماء ال�سعب من العلماء ونقباء الطوائف عزل الوالى العثمانى وتولية ......... حكم م�سر.

4- �سعت بريطانيا اإلى تولية................. حكم م�سر.

5- اأر�سلت اإنجلترا حملة اإلى م�سر عام 1807 م بقيادة ...............

�ل�شوؤال الثانى: رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لتالية من �لأقدم �إلى �لأحدث:

حملة فريزر - خروج الحملة الفرن�سية من م�سر - تولية محمد على - �سلح اإميان بين فرن�سا 

وبريطانيا - ثورة مار�س 1804 م - نفى ال�سيد عمر مكرم اإلى مدينة دمياط.

ال�شوؤال الثالث:

مع  �ل�سحيحة  غير  �لعبارة  �أمام   »« وعالمة  �ل�سحيحة  �لعبارة  �أمام   »« عالمة  �سع 

�لت�سويب:

)        ( 1- يعد المماليك اأكثر القوى ات�سال بالم�سريين وبطرق حكمهم.   

2- اأ�سدر ال�سلطان العثمانى فرمانا بتعيين محمد على با�سا واليا على م�سر بعد خروج 

)        ( الفرن�سيين.          

)        ( 3- جاهر ال�سلطان العثمانى بالن�سمام اإلى العلماء والم�سايخ.   

)        ( 4- اأ�سدر ال�سلطان العثمانى فرمانا بعزل خور�سيد با�سا عام 1805م.   

)        ( 5- تخل�س محمد على من المماليك بطردهم ونفيهم خارج البالد.   

ال�شوؤال الرابع: بم تف�سر......؟

1- حملة فريزر على م�سر فى مار�س 1807م.

2- نفى )محمد على( ال�سيد عمر مكرم اإلى مدينة دمياط.

3- ثورة ال�سعب الم�سرى فى مار�س 1804م.

4- رغبة الدولة العثمانية فى ا�سترداد �سيطرتها على م�سر.

ال�شوؤال اخلام�س: �كتب مما يلى مو�سحا ر�أيك:

1- اأحوال م�سر قبل تولية محمد على.

2- توطيد حكم »محمد على« على م�سر.

3- مذبحة القلعة.
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الدر�س الرابع: »حممد على« وبناء م�شر احلديثة

اأول: الأن�شطة

ن�شاط »1« فكر واأكمل

ن�شاط »2« فكر وعبر

قامت �لحكومة فى ع�سر »محمد على« بمهمة توجيه �لنتاج وتوزيعه من �أجل �لنهو�ض باقت�ساد 

م�سر

على �سوء ذلك ��ستنتج ما يلى:

ـــ مظاهر احتكار الحكومة لل�سناعة فى عهد »محمد على«

ـــ فى راأيك هل يمكننا حاليا ال�ستغناء عن الم�سنوعات الأجنبية؟

ـــ ماذا يحدث اإذا تم ال�ستغناء عن الم�سنوعات الأجنبية؟

ن�شاط »3« فكر واأكمل

�أكمل �لجدول �لتالى لتعرف �لعو�مل �لتى �ساعدت على تن�سيط �لتجارة �لد�خلية و�لخارجية فى 

ع�سر )محمد على( :
 عو�مل تن�سيط �لتجارة فى

ع�رص )حممد على(

�أ-..............................................

................................................

ب-...........................................

...................................................

ج-...........................................

...................................................
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ن�شاط »4« فكر واأكمل

على �سوء ما در�ست �أكمل �لجدول �لتالى:

البناء ال�صيا�صى مل�صر فى ع�صر )حممد على(بناء القوة الع�صكرية فى ع�صر )حممد على(

اأهمية

ثانيا: التدريبات

ال�شوؤال الأول: �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة:

1ــ نظم »محمد على« القت�ساد الم�سرى على اأ�سا�س............

2ــ اأن�ساأ »محمد على« ......... على نهر النيل، مما اأدى اإلى تحويل اأرا�سى الوجه البحرى اإلى..........

3ــ اأن�ساأ »محمد على« م�سانع...............،.................،..............

4ــ اهتم »محمد على« بتاأمين طرق.............. كما اهتم باإ�سالح الموانئ وخا�سة ميناء..............

�لعبارة غير  �أمام   »« ل�سحيحة وعالمة� �لعبارة  �أمام   »« ال�شوؤال الثانى: �سع عالمة

�ل�سحيحة مع �لت�سويب:

)  ( 1ــ ت�ساءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات ال�سعبية فى عهد )محمد على(.     

)  ( 2ــ اأن�ساأ »محمد على« المدار�س الحديثة ومنها المدار�س الحربية المختلفة.     

3ــ اهتم »محمد على« بترجمة كتب العلوم المختلفة من اللغة العربية اإلى اللغة الأوروبية .  )     (

)  ( 4ــ اأن�ساأ »محمد على« تر�سانة بحرية فى اأ�سوان ل�سناعة ال�سفن.   

ال�شوؤال الثالث: بم تف�سر:

1ــ الهتمام بالتنظيمات الإدارية فى ع�سر )محمد على(.

.....................................................................................................................................

2ــ حروب )محمد على( فى الجزيرة العربية واليونان.

.....................................................................................................................................

3ــ حروب )محمد على( فى ال�سودان وال�سام.

.....................................................................................................................................

4ــ تدخل الدول الأوروبية اأمام ازدياد نفوذ )محمد على(.

.....................................................................................................................................

ال�شوؤال الرابع: قارن بين:

نظام اللتزام ونظام الحتكار.

.....................................................................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة الثالثة

ال�شوؤال الأول: �أكمل ما يلى بكلمات منا�سبة:

1ــ تحطم الأ�سطول المملوكى فى موقعة.............. عام............م.

2ــ ا�سطحب نابليون مجموعة من............. لدرا�سة اأحوال م�سر فى جميع النواحى.

3ــ اأدرك »محمد على« قوة.............. فى توليه الحكم.

4ــ اأن�ساأ »محمد على« عدة.............. لتعاونه فى ت�سيير دفة الأمور فى البالد.

ال�شوؤال الثانى: بم تف�سر

1ــ اأ�سبحت م�سر ولية عثمانية عام 1517م،

2ــ الحملة الفرن�سية على م�سر وال�سام. 

3ــ حملة فريزر مار�س 1807م.

4ــ نظام الحتكار فى ع�سر )محمد على(.

5ــ عقد معاهدة لندن 1840م.

ال�شوؤال الثالث: �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة »« �أمام �لعبارة غير 

�ل�سحيحة مع �لت�سويب

)  ( 1ــ تعر�ست دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقت�سادى.       

)  ( 2ــ ا�ستطاعت القوات الفرن�سية اإخ�ساع اأهالى ال�سعيد.       

)  ( 3ــ اأر�سل نابليون بونابرت قواته اإلى ال�سام ليدمر الأ�سطول البريطانى.    

) 4ــ اأقدم »محمد على« على خلع ال�سيد عمر مكرم من نقابة الأ�سراف.     ) 

)  ( 5-اأثرت �سيا�سة )محمد على( القت�سادية فى ت�سكيل البناء الجتماعى.     

ال�شوؤال الرابع: رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لتالية ترتيبا تنازليا

ـــ حروب )محمد على( فى اليونان.   ــ حروب )محمد على( فى الجزيرة العربية.  ـــ حملة فريزر على م�سر.   

ـــ الحملة الفرن�سية على ال�سام.         ــ ثورة القاهرة الأولى.           ـــ موقعة الريدانية.

ال�شوؤال اخلام�س: ما �لنتائج �لتى ترتبت على:

1ــ اإلغاء نظام اللتزام.

2ــ حاجة »محمد على« اإلى الموظفين.

3ــ اإقامة »محمد على« مجل�س الم�سورة.

4ــ تحطيم الأ�سطول المملوكى فى موقعة ديو البحرية.
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ال�شوؤال ال�شاد�س: تخير من �لقائمة »ب« ما ينا�سبها من �لقائمة »�أ«

)ب( )اأ(        

(  ُهزم فى موقعة مرج دابق.  ( 1ــ ال�سلطان �سليم الأول.  

(  �ساهم ب�سكل كبير فى بناء م�سر الحديثة.  ( 2ــ ال�سلطان قن�سوه الغورى.  

(  قائد الحملة الفرن�سية على م�سر وال�سام.  ( 3ــ ال�سلطان طومان باى.  

(تحالف مع ال�سيخ ظاهر العمر حاكم جنوب ال�سام.  (   . 4ــ نابليون بونابرت 

(اتجه فى غزواته نحو ال�سرق.  ( 5ــ »محمد على« با�سا.   

(اأ�سدر فرمانا فى يونية 1841م.  ( 6ــ على بك الكبير.   

(ُهزم فى موقعة الريدانية.  (      

ال�شوؤال ال�شابع: �أكتب فى �سطور عن: 

1ــ العالقات بين الدولتين المملوكية والعثمانية.

2ــ مالمح الحكم العثمانى فى م�سر.

3ــ حركة على بك الكبير.

4ــ نتائج الحملة الفرن�سية على م�سر.

5ــ حروب »محمد على«.

ال�شوؤال الثامن: ماذ� كان يحدث �إذ�...؟

1ــ ُهزمت القوات العثمانية فى موقعة مرج دابق؟

2ـ لم يتمكن العالم الفرن�سى »�سامبليون« من قراءة رموز حجر ر�سيد.
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الوحدة الرابعة: 

م�شر والزحف ال�شتعمارى وحماولت التحرر الوطنى

الدر�س الأول

خلفاء »حممد على« وازدياد النفوذ الأجنبى

ن�شاط »1« فكر وقارن:

�أــ �أكمل �لجدول �لتالى:

عقد امتياز قناة ال�صوي�س الثانىعقد امتياز قناة ال�صوي�س الأوىل

......................................................................................................................................................................تاريخ �صدوره

اأهم ن�صو�صه

 ...................................................................................
 ...................................................................................
...................................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
...................................................................................

ب ــ تخيل اأن الزمن عاد بك اإلى الوراء وعا�سرت �سعيد با�سا، ما ال�سروط التى ت�سعها لمتياز 

م�سروع قناة ال�سوي�س لي�سبح الم�سروع فى �سالح م�سر؟

...................................................................................................................................................

ن�شاط »2« فكر وا�ستنتج:

اأــ ا�ستنتج دور كل مما يلى فى ازدياد التدخل الأجنبى فى �سئون م�سر.

املراقبة الثنائية�صندوق الدينبعثة كييڤ

 ...............................................................
...............................................................

......................................................................

......................................................................
......................................................................
.......................................................................

ب ــ اإذا كنت م�سئول فى ع�سر اإ�سماعيل بماذا كنت تن�سحه لإدارة الأزمة المالية اآنذاك؟

...................................................................................................................................................

ج ــ فى راأيك ماذا كان يحدث اإذا لم يقم الخديو اإ�سماعيل باإق�ساء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة؟

ثانيا: التدريبات

ال�شوؤال الأول: �أكمل �لعبار�ت �لآتية بكلمات منا�سبة:

1ــ توقفت حركة الترجمة فى عهد..............

2ــ تنازلت الحكومة الم�سرية عن .......... المطلوبة لإن�ساء القناة المالحة وترعة الإ�سماعيلية.

3ــ تم افتتاح قناة ال�سوي�س للمالحة عام...................

4ــ تم فى عهد الخديو اإ�سماعيل تعيين مراقبين اأجنبيين اأحدهما.......... لإيرادات والآخر........ للم�سروفات.
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5ــ اأن�سئت م�سلحة البريد الم�سرية فى عهد......

ال�شوؤال الثانى: بم تف�سر؟

1ــ توقف حركة النه�سة فى عهد عبا�س.

...................................................................................................................................................

2ــ ازداياد التدخل الأجنبى فى عهد اإ�سماعيل.

...................................................................................................................................................

3ــ عزل الخديو اإ�سماعيل وتوليه ابنه الخديو توفيق.

...................................................................................................................................................

ال�شوؤال الثالث: ما �لنتائج �لمترتبة على؟

1ــ المتيازات الأجنبية.

...................................................................................................................................................

2ــ اإن�ساء المحاكم القن�سلية.

...................................................................................................................................................

3ــ اإن�ساء المحاكم المختلطة.

...................................................................................................................................................

ال�شوؤال الرابع:

يعتبر ع�سر �إ�سماعيل من �أزهى �لع�سور و�أكثرها تقدما وعمر�نا فى تاريخ م�سر، على �سوء هذه 

�لعبارة و�سح ما يلى:

1ــ اأهم �سروط امتياز حفر قناة ال�سوي�س عام 1856م.

...................................................................................................................................................

2ــ مظاهر النه�سة والإ�سالح فى عهد اإ�سماعيل.

...................................................................................................................................................

ال�شوؤال اخلام�س:

مع  �ل�سحيحة  غير  �لعبارة  �أمام   »« وعالمة  �ل�سحيحة  �لعبارة  �أمام   »« عالمة  �سع 

�لت�سويب:

)  ( 1ــ تولى �سعيد با�سا حكم م�سر فى الفترة من 1848ــ1854م.   

)  ( 2ــ عقد �سعيد با�سا اأول قر�س مع اأحد البنوك البريطانية عام 1862م.   

)  ( 3ــ اأ�سدر الخديو اإ�سماعيل مر�سوما باإن�ساء �سندوق الدين 1875م .   
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الدر�س الثانى

احلركة الوطنية والثورة العرابية

اأول: الأن�شطة:

ن�شاط »1« فكر وا�ستنتج

�تخذ �لخديو توفيق �سيا�سة �أدت �إلى زيادة �لتدحل �لأجنبى فى �سئون �لبالد على �سوء ذلك �أجب:

اأــ اأعط اأمثلة على �سيا�سة الخديو توفيق.

ب ــ ما راأيك فى �سيا�سة وزارة ريا�س با�سا؟

ج ــ اأكتب ثالثة اأ�سطر عن م�ساوئ الأزمة المالية والديون الأجنبية فى م�سر من وجهة نظرك.

ن�شاط »2« فكر واأكمل

�أكمل �ل�سكل �لتالى:

ن�شاط »3« فكر وا�ستنتج:

من خالل ما در�ست ��ستنتج:

اأــ دور الجامع الأزهر فى الثورة العرابية؟

...................................................................................................................................................

ب ــ طموحات الزعيم اأحمد عرابى نحو وطنه م�سر؟

 ...................................................................................................................................................

 

�أ�سباب �لثورة �لعربية

�زدياد �لتدخل �لأجنبى

�أ�سبابة:

.............................

.............................

.................................................

�أدت �إىل:

.............................

.............................

تاأليف وز�رة ريا�ض با�سا

�لناجت عنها :

.............................

.............................
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)ن�شاط 4( فكر وقارن 

على �سوء در��ستك للمظاهرة �لع�سكرية فى ميد�ن عابدين و�لحو�ر  �لذى د�ر بين �لخديو وعر�بى 

�أكمل �لجدول �لتالى : 

 رد عرابىقول اخلديو توفيقوجه املقارنة

...................................................................................الأ�صباب
...................................................................................

 ...................................................................................
...................................................................................

النتائج

 ...................................................................................
 ...................................................................................
...................................................................................

 ...................................................................................
 ...................................................................................
...................................................................................

 ثانيا : التدريبات 

ال�شوؤال الأول: �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة :

 1-اأدرك الخديو توفيق منذ بداية حكمه ازدياد قوة........... فى م�سر.

2- فر�ست الو�ساية الدولية على م�سر بمقت�سى معاهدة ..................

3- اأدت الأزمة المالية  فى ع�سر الخديو توفيق اإلى �سوء الأحوال............... 

 ال�شوؤال الثانى:

�سع عالمة )(�أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب : 

1- اأدت �سيا�سة التدخل الأجنبى فى ال�سئون المالية للبالد اإلى اإثارة م�ساعر الكراهية �سد 

)  ( الأجانب .          

)  ( 2- تن�سب الثورة العرابية اإلى الزعيم �سعد زغلول با�سا.    

)  ( 3- اأدى  ازدياد اأحوال الم�سريين �سوءا اإلى ن�سوب الثورة العرابية.   

)  ( 4-  اأعاد الخديو توفيق العمل بالالئحة الأ�سا�سية لمجل�س النواب.   

ال�شوؤال الثالث :بم تف�سر:

1- قيام الثورة العرابية.

2-  المذكرة الم�ستركة الأولى فى 7 يناير 1882م.

3- المذكرة الم�ستركة الثانية فى 25 مايو 1882م .

4-  ف�سل الثورة العرابية .

ال�شوؤال الرابع: �أكتب فيما يلى :

1- المراحل التى مرت بها الثورة العرابية.

2- �سيا�سة الحتالل البريطانى فى م�سر.

3- مطالب الأمة التى تقدم بها اأحمد عرابى للخديو توفيق فى 9 �سبتمبر 1881 م.
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الدر�س الثالث 

الكفاح الوطنى �شد الحتالل الربيطانى 

اأول : الأن�شطة

ن�شاط )1( فكر و�سنف : 

�سنف كفاح م�سطفى كامل فى �لجدول �لتالى :

  الكفاح الوطنى فى الخارجالكفاح الوطنى فى الداخل 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ن�شاط)2( فكر واأكمل :

 �أكمل �ل�سكل �لتالى : 

ن�شاط )3( ناق�س وعبر 

 من �أقو�ل �لزعيم م�سطفى كامل.. 

- اإن �سال�سل العبودية هى فى الحقيقة �سال�سل �سواء كانت من ذهب اأو من حديد. 

- اإن حادثة دن�سواى 1906م اأثبتت بما ل يدع مجال لل�سك مدى همجية ووح�سية الحتالل 

البريطانى وبط�س المعتمد البريطانى )اللورد كرومر( فى التعامل مع الحركة الوطنية وال�سعب 

الم�سرى. 

-  على �سوء ذلك ناق�س مع معلمك اأقوال الزعيم م�سطفى كامل ثم و�سح راأيك فيها : 

.......................................................................................................................................................................................................................

�لأحز�ب فى م�رص من 1907 م حتى 1914م

حزب.............................. 

�لزعيم...............................

�هتم باجلالء و �لد�ستور 

و.......................................

�لزعيم...............................

�هتم بالق�سايا ....................

.................................................

�لرئي�ض �ل�سيخ على يو�سف

مييل باأفكاره نحو .............. 

و...............................................

حزب .................................. حزب................................ 
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.ثانيا : التدريبات 

 ال�شوؤال الأول : �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكلمات منا�سبة : 

1- واجه الم�سريون فى كفاحهم �سيا�سة الحتالل........................ 

2-  عقب الحتالل البريطانى لم�سر ، ا�سبحت ال�سلطة الفعلية لـ.................... 

3- طالب م�سطفى كامل بـ................... و......................

ال�شوؤال الثانى : بم تف�سر....؟ 

1- تغيير ال�سيا�سة القت�سادية فى م�سر بعد الحتالل البريطانى .

2- ات�سال م�سطفى كامل بالقوى الدولية . 

3-  عقد التفاق الودى بين فرن�سا وبريطانيا )1904(.

ال�شوؤال الثالث : �سوب �لعبار�ت �لآتية :

1- قررت �سلطات الحتالل البريطانى اإعادة تكوين الجي�س الم�سرى مزودا باأحداث الأ�سلحة. 

2- فر�ست �سلطات الحتالل البريطانى �سيا�سة اقت�ساد تهدف اإلى النهو�س بالمجتمع الم�سرى. 

3- عار�س الخديو عبا�س الحركة الوطنية فى البداية ، ثم وقف بجانبها بعد التفاق الودى. 

ال�شوؤال الرابع : ما �لنتائج �لتى ترتبت على كل مما يلى : 

1- التفاق الودى بين فرن�سا وبريطانيا 1904 م ؟ 

........................................................................................................................................................................................................................

2- تنديد الزعيم م�سطفى كامل بحادثة دن�سواى 1906 م؟

........................................................................................................................................................................................................................

3- اهتمام م�سطفى كامل بالتعليم ؟

........................................................................................................................................................................................................................
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الدر�س الرابع 

م�شر من احلماية الربيطانية حتى ثورة يوليو 1952 م 

اأوًل الأن�شطة 

 ن�شاط )1( تاأمل وا�ستنتج : 

 �أ - �لثورة �لتى تعبر عن �ل�سورة. 

ب- �سبب ت�سمية هذه الثورة )ثورة �سعبية 

�ساملة(؟

ج- اأهمية الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 

د- العوامل التى �ساعدت على قيام هذه الثورة .

 ن�شاط )2( فكر ودون : 

 دون فى �لجدول �لتالى �أ�سباب كل من : 

رف�س الم�صريون لد�صتور 1930م تم�صك الم�صريين بد�صتور 1923م  

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 .......................................................................................................
......................................................................................................

 ن�شاط )3( فكر و�سنف : 

)�نتهت �لمفاو�سات بين م�سطفى �لنحا�ض با�سا - و�لإنجليز بالتوقيع على معاهدة فى �أغ�سط�ض 

1936م( �سنف �إيجابيات و�سلبيات هذه �لمعاهدة فى �لجدول �لتالى :
 

 �صلبيات المعاهدة 1936م  اإيجابيات المعاهدة 1936م 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 .......................................................................................................

......................................................................................................

ن�شاط )4( لخ�ض �لأحد�ث �لتاريخية �لمهمة �لتى مرت بها م�سر منذ توقيع معاهدة 1936 م 

وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952م.
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ثانيا : التدريبات 

 ال�شوؤال الأول: �أكمل �لعبار�ت �لتالية بكمالت منا�سة.

1- فر�ست بريطانيا الحماية على م�سر اأثناء الحرب .................... .

2- �سارك فى اأحداث ثورة 1919م كل من :...............،................،................،............... .

3- تالف  الوفد الم�سرى برئا�سة .................... .

4- انتهت مفاو�سات عدلى - كيرزون اإلى ..................... . 

 ال�شوؤال الثانى : 

 �سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب : 

)  ( 1- اعترفت بريطانيا بم�سر دولة م�ستقلة بعد ت�سريح 28 فبراير 1922 م.  

)  ( 2-  اأكد د�ستور 1923 م اأن الأمة هى م�سدر ال�سلطات.    

)  ( 3-  �سكل الزعيم �سعد زغلول اأول وزارة برلمانية فى يناير 1924م.    

) 4-  اأعطى د�ستور 1930 م لل�سعب الم�سرى المزيد من الرقابة على الحكومة والملك . ) 

5- وقع الوفد الم�سرى برئا�سة م�سطفى النحا�س با�سا معاهدة 1936 م .

 ال�شوؤال الثالث : �أكتب عن:

1- اأو�ساع م�سر الداخلية اأثناء الحرب العالمية الأولى .

2- اأ�سباب ثورة 1919 م .

 ال�شوؤال الرابع : بم تف�سر...؟

1- تدخل بريطانيا لإ�سقاط حكومة ح�سين �سرى با�سا .

2-  تدخل بريطانيا لت�سكيل حكومة جديدة برئا�سة م�سطفى النحا�س با�سا فى 4 فبراير 1942 م .

3- اإلغاء معاهدة 1936 م .

4- يوم 25 يناير من كل عام عيًدا لل�سرطة .

 ال�شوؤال اخلام�س : 

 قارن بين ت�سريح 28 فبراير 1922 م ومعاهدة 1936 م من حيث : )البنود والنتائج(

 ال�شوؤال ال�شاد�س : ما ر�أيك فى :

 1- تدخل بريطانيا لإ�سقاط الوزارات الم�سرية ؟ 

........................................................................................................................................................................................................................
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2- اإلغاء معاهدة 1936 م ؟ 

........................................................................................................................................................................................................................

 ال�شوؤال ال�شابع : 

 �سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب : 

)  ( 1- اأ�سدر �سعيد الالئحة ال�سعيدية فى اأغ�سط�س 1858 م.    

)  ( 2- اأن�ساأ الخديو اإ�سماعيل مجل�س �سورى النواب عام 1863 م.    

3- تحرك رجال الجي�س اإلى ق�سر النيل واأخرجوا اأحمد عرابى وزميليه بالقوة فى منت�سف يناير 

)  (         �سنة 1881 م.         

4- اأدى كفاح الزعيم محمد فريد اإلى ا�ستقالة اللورد كرومر من من�سبه كمعتمد بريطانى فى 

)  (         م�سر           

)  ( 5- تاألف الوفد الم�سرى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 م.   

  ال�شوؤال الثامن : بم تف�سر ؟ 

1- اإجحاف �سروط امتياز حفر قناة ال�سوي�س بم�سر .

........................................................................................................................................................................................................................

2- رف�س القوة الوطنية اتفاقية الحكم الثنائى .

........................................................................................................................................................................................................................

3- نفى �سعد زغلول ورفقائه اإلى جزيرة مالطة فى مار�س 1919 م. 

........................................................................................................................................................................................................................

  ال�شوؤال التا�شع : رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لتالية ترتيبا ت�ساعديا 

 ا�ستراك المراأة الم�سرية فى المظاهرات - التفاق الودى بين فرن�سا واإنجلترا - حادثة دن�سواى _ 

الحتالل البريطانى لم�سر - الثورة العرابية - افتتاح قناة ال�سوي�س للمالحة الدولية 

  ال�شوؤال العا�شر : و�سح ما يلى : 

1- بنود �لتفاق �لودى بين فرن�سا و�إنجلتر� .

........................................................................................................................................................................................................................

2- ت�سريح 28 فبراير 1922 م - معاهدة 1936 م .

........................................................................................................................................................................................................................

3- �سروط امتياز حفر قناة ال�سوي�س .

..................................................................................................................................................................................................................... 
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اأول : اجلغرافيا 

 ال�شوؤال الأول : 

 �أكمل �لفر�غات �لتالية بكلمات منا�سبة : 

 .
2
1- تبلغ م�ساحة الكرة الأر�سية....................... كم 

2- تعد قارة..................... غير ماأهولة بال�سكان. 

3- تعد قارة..................... اأكبر القارات م�ساحة 

4- قارات العالم القديم ت�سمل...................... و.. ..................و.....................

5-  الدول..................... هى التى تتكون من جزيرة اأو عدة جزر اأو تكون جزءا من جزيرة 

6-  من البحار المغلقة بحر .................. .

7-  من دوائر العر�س الرئي�سية التى تمر باآ�سيا....................... و.....................

8- يف�سل ياب�س اآ�سيا عن ياب�س اأوروبا عند م�سيق...... وم�سيق..... ويف�سلها عن اإفريقيا البحر.... 

9- اأكبر دول العالم �سكانا دولة...................... وتقع فى قارة......................

10-  تمتد اإفريقيا ما بين دائرتى عر�س........................ و..................

11-  يحد اإفريقيا من جهة ال�سمال البحر.................... الذى يف�سلها عن قارة 

12-  من الجزر التابعة لإفريقيا جزيرة................. و............... ويقعان فى المحيط ................

13- تتميز �سواحل اأوروبا بكثرة تعاريجها مما اأدى اإلى كثرة .................. .

14-  اأكبر الدول الجرزية التابعة لأمريكا ال�سمالية دولة .................. .

15-  ت�سبه خريطة ت�ساري�س اأمريكا الجنوبية خريطة ت�ساري�س .................. .

16-  يحد اأمريكا الجنوبية من ال�سمال البحر..................... ومن الغرب .................. .

17-  تقع قارة الأوقيانو�سية باأكملها فى ن�سف الكرة .................... حيث تمتد من دائرة 

        عر�س..................على دائرة عر�س.................. وتمر بها دائرة العر�س الرئي�سية..................

18-  تعد ا�ستراليا................... جزر العالم.

19-  من الجزر التابعة الأوقيانو�سية جزيرتا...................ال�سمالية...................والجنوبية.

20- ي�سود المظهر.................. �سطح اإفريقيا. 

21- من الجبال التى تمتد  من �سمال غرب اإفريقيا �سال�سل جبال................... وتح�سر بينها 

ه�سبة.....................  
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22- تقع ه�سبة تب�ستى فى اأق�سى جنوب دولة............. وه�سبة الأحجار فى جنوب  دولة................ .

23-  تقع فى �سرق اإفريقيا ه�سبة.................. والتى تنبع منها روافد النيل المو�سمية .

24- تقع ال�سهول الفي�سية الخ�سبة لنهر النيل فى دولتى.................. و..................

25- من ال�سهول ال�سحراوية المت�سعة �سهل.................. فى ليبيا .

26- تعرف ال�سخور المتما�سكة اأو المكونة من تكوينات مفككة من الرمال والح�سى بال�سهولة...............

27-  من اأمثلة ال�سهول التى تغطيها الرمال فى مناطق وا�سعة................  فى م�سر. 

28-  تمتد ال�سال�سل الجبلية فى جنوب اأوروبا بوجه عام من................  اإلى................. . 

29- تمتد ال�سال�سل الجبلية فى جنوب اأوروبا بوجه عام من................  اإلى...............  .

30-  تمتد �سال�سل جبال................  فى  �سبه جزيرة البلقان .

31- ت�سغل ه�سبة.. معظم م�ساحة اأ�سبانيا وتنق�سم اإلى...............  و...............  .

32-  تقع ه�سبة ............... فى و�سط وجنوب األمانيا  .

33-  يعتبر نهر الفولجا اأطول اأنهار اأوروبا وي�سب فى ...............  .

34-  من جبال غرب اآ�سيا ...............  و...............  .

35-  من جبال و�سط اآ�سيا...............  و...............  .

36-  تعرف ال�سهول الوا�سعة �سمال اآ�سيا با�سم ...............  .

37-  ي�سب نهر دجله والفرات فى ...............  فى حين ي�سب نهر ال�سند فى...............  .

38-  اأعلى جبال اأمريكا ال�سمالية جبال........... ومن قممها التى يغطيها الجليد قمة جبل ........... .

39-  فى ال�سمال ال�سرقى لأمريكا ال�سمالية تقع ه�سبة...............  وفى جنوب القارة تظهر  

ه�سبة ............... .  

40-  اأو�سع ال�سهول النهرية فى العالم هى �سهول............. والتى يجرى فيها نهر........... وبروافده .

41-  ت�سيق ال�سهول ال�ساحلية فى غرب اأمريكا الجنوبية لقتراب جبال............... . من المحيط.. 

42-  توجد اإلى الجنوب ال�سرقى من ا�ستراليا جزر...............  و............... .

43-  يطلق على المناخ المدارى الحار مناخ................ .

 �سمال اأقاليم مناخية هى...............  و............... .
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44-  يقع بين دائرتى عر�س 30 

45- يظهر مناخ البحر المتو�سط فى الوليات المتحدة فى الوادى...............  بولية...............  . 

46-  يكاد يختفى المناخ ............... البارد فى ن�سف الكرة الجنوبى .

47-  ي�سود �سبه الجزيرة العربية مناخ ال�سحارى............... . 
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48-  يقل طول ح�سائ�س ال�سافانا كلما اتجهنا بعيدا عن............  حيث تنخف�س.............  وتقل ............. 

49-  يتميز مناخ التندرا ب�سيف............... و�ستاء............... ومطر ............... .

50- من الحيوانات التى تعي�س فى ال�سحارى  الحارة...............  و............... .

51-  ال�ساللة ال�سائدة فى اإفريقيا هى............. وت�سكل نحو.............. ٪ ممن ينتمون لها فى العالم. 

52-  تعتبر ال�ساللة...............  اأكثر ال�ساللت انت�سارا فى العالم تليها ال�ساللة............... 

53-  يتركز الهنود الحمر فى قارتى...............  و............... 

54-  ت�سم اآ�سيا اأكبر دولتين �سكانا فى العالم  وهما............... و................ 

55- اأكبر المدن �سكانا على ال�ساحل ال�سمالى ال�سرقى للوليات المتحدة................ 

56- يقل ال�سكان فى �سهول............... . بقارة اآ�سيا. 

57-  تعد............... اأكبر دول اأمريكا الجنوبية �سكاًنا. 

58- ي�سجل معدلت الوفيات فى الدول المتقدمة...............  فى الألف .

59- اأقل قارات العالم فى معدل المواليد................ واأعالها................ . 

60-  اأقل القارات فى معدل الفئات دون �سن...............  والفئات التى تجاوزت............... . 

61-  اأعلن ن�سبة من المتعلمين ت�سجل فى الدول.. وت�سل ن�سبتهم  اإلى... ٪

62-  الدول ذات الدخل القت�سادى المرتفع تعتمد على الن�ساط............... بينما الدول ذات الدخل 

القت�ساي المنخف�س تعتمد على الن�ساط ............... .

63- من مناطق اإفريقيا التى يندر بها ال�سكان............... . 

64-  يقل عدد ال�سكان من �سمال اأوروبا ل�سدة البردوة مثل دولتى...............  و............... . 

65-  يتركز �سكان كندا فى المدن الكبرى مثل مدينة............... .

66-  الديموجغرافية هى علم درا�سة................ .

67-  الزيادة الطبيعية هى نتاج الفارق بين معدلت...............  و............... .

68-  ت�سجل قوة العمل فى مجال الزراعة فى م�سر................ اإلى................ .

  ال�شوؤال الثانى : 

 �أختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لقو�سين و�أكمل بها �لعبار�ت �لتالية : 

1- كان ياب�س العالم منذ ماليين ال�سنين كتلة واحدة تعرف بقارة  ............... 

)لورا�سيا -جندوانا - بنجايا- اأورا�سيا(         
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2-  من النظريات العلمية التى تناولت ن�ساأت القارات نظرية................ 

       )نيوتن - فجنر - اأر�سميد�س - جيم�س وات( 

)خم�سة - �ستة �سبعة - ثمانى(  3-  عدد قارات العالم الماأهولة بال�سكان................  قارات.  

4- ا�سغر محيطات العالم المحيط......... )القطبى الجنوبى - الهندى - القطبى ال�سمالى - الأطلنطى( 

5-  ت�سكل الم�سطحات المائية.......... ٪ من م�ساحة الكرة الأر�سية )77,1-39,3-29,1-70,7(

6-  القارة غير الماأهولة بال�سكان هى .........)الأوقيانو�سية - اأنتاركتيكا - اإفريقيا - اأوروبا( 

)الأحمر - البلطى - الأ�سود- المتو�سط(  7-  يف�سل اأوروبا عن اإفريقيا البحر.........  

8-   تقترب قارة ي�سيا من اأوروبا عند م�سيقى .........

     )بابا المندب وجبل طارق - هرمز وملقا - الب�سفور والدردنيل - بيرنج وموزمبيق( 

)�سنغافورة - م�سر - عمان - العراق(  9-  من اأ�سغر دول العالم م�ساحة.........   

)قبر�س - مالطة - �سردينيا - �سقلية(  10-  تقترب اإفريقيا من اأوروبا عند جزيرة..........  

11-  تبداأ ارا�سى اأوروبا جنوبا عند راأ�س.........   )م�سندم - جوردفوى- طريقة - الحد( 

12-  يف�سل اأ�ستراليا عن جزر اأندوني�سيا بحر .........    )اأرافورا - تيمور - المرجان - العرب( 

13-  تقع بين �سال�سل جبال اأطل�س ه�سبة  .........  )التبت - ال�سطوط - الحب�سة - نجد(

14- تعرف ال�سهول ال�سخرية ال�سلبة المتما�سكة  بـ...........

   )الأر�سفة القارية - الأر�سفة ال�سحراوية - ال�سهول الفي�سية - الكثبان الرملية( 

)مونت بالن -  اإفر�ست - وتنى - طوبقال(  15-  اأعلى القمم الجبلية فى اأوروبا .........  

)كندا - بولندا - األمانيا - ال�سويد(  16- تقع ه�سبة بافاريا فى و�سط وجنوب  .........  

17- اأطول اأنهار اأوروبا نهر .........    )ال�سمال - البلطيق - المتو�سط - قزوين( 

18-  اأعلى قمة جبلية فى العالم.........    )اإفر�ست - مونت بالن - وتنى - طوبقال( 

19-  ت�سب اأنهار اأوب وين�سى ولينا فى المحيط......... )الهادى - الهندى - القطبى ال�سمالى - الأطنطى(

)البرازيل - بافريا - لبرادور - المكي�سك( 20- تقع ه�سبة.........فى جنوب اأمريكا ال�سمالية.  

21-  تقع فى  �سمال اأمريكا الجنوبية  ه�سبة .........   )جيانا- اأطل�س - لبرادور - الحب�سة( 

22-  تقع ه�سبة بتاجونيا فى.......... اأمريكا الجنوبية.  )جنوب - �سرق - �سمال - غرب( 

23-  اأو�سع �سهول نهرية فى العالم �سهول حو�س نهر......... )الم�سي�سبى- النيل - الأمازون - نل�سن( 

24-  تعرف �سهول لبالتا با�سم �سهول.........        )البمبا�س - ال�سلفا�س - الالنو�س - البرارى( 

25- تمتد على طول ال�ساحل ال�سرقى ل�ستراليا جبال ........... 

) الحاجز الكبير - الهيماليا - اأطل�س - الألب(       
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26- من الجزر التى تقع جنوب �سرق ا�ستراليا.........  ) �سومطرة - تايوان- الفلبين- نيوزيلندا(

) ع�سر- ع�سرون- ثالثون - اأربعون( 27- يمتد الإقليم ال�ستوائى عبر......... دوائر عر�س 

28- يتمثل المناخ ال�ستوائى فى اإفريقيا فى حو�س نهر ......... ) الكنغو - النيل - الأورانج-  لمبورو(

29- ي�سود جزر اأندوني�سيا المناخ.........  ) المو�سمى - ال�سحراوى- المعتدل- ال�ستوائى(

30- يطلق على المناخ المدارى ا�سم.........

      ) الإقليم المو�سمى - اإقليم مناخ التندرا- الإقليم ال�سينى - اإقليم المناخ ال�سودانى(

) الهند - التبت - بافاريا- لبرادور(  31- ي�سود  الإقليم المو�سمى فى .........  

32- ي�سود اإقليم مناخ غارب اأوروبا فى .........    ) بريطانيا - اليونان - رومانيا - تركيا(

33- من اأ�سجار الغابات ال�ستوائية.........      ) المطاط - البلوط - ال�سنوبر - ال�سبار(

34- تتمثل جميع الأقاليم المناخية فى العالم فى قارة......... ) اإفريقيا - اآ�سيا - اأوروبا- ا�ستراليا(

35- مجموعة ب�سرية تت�سابه فى �سفاتها الج�سمية  ت�سمى .........

) الدولة - القومية - ال�ساللة الب�سرية- ال�ساللة النباتية (      

) خم�س - ن�سف - ثلث - خم�سى (   36- يمثل الجن�س المغولى من �سكان العالم نحو ......... 

37- ال�ساللة  التى تنت�سر فى جميع قارات العالم هى  .........)الزنجية - القوقازية- المغولية - الإ�سكيمو(

 38- من ال�سهول التى يتركز بها ال�سكان فى الهند �سهول ......... ) ال�سند - النيل - الجانج - الراين (

39- يزدحم ال�سكان فى  اأفريقيا  فى الحو�س الأدنى لنهر .........  

        ) ال�سنغال - النيجر - الأورانج -  الزمبيزى(

40- من المناطق التى يقل بها ال�سكان فى اآ�سيا �سهول.........  )يانج�ستى - الجانج �سيبريا - من�سوريا(

41- اأكبر الجزر التابعة  لأمريكا ال�سمالية �سكانا..........) كوبا - جرينادا - الدومنيكان - بورتوريكو(

42- من المدن ال�سناعية الهامة بالغرب الأمريكى.........  ) مونتريال - �سياتل - فيالدلفيا - نيويورك( 

)وا�سنطن - باري�س - لندن - مونتريال( 43- من المدن الكندية الكبرى .........   

) بيرو - كوبا - هندورا�س- بورتوريكو( 44- من دول البرزخ الأمريكى .........   

 45-  اأعلى قارات العالم فى معدلت المواليد......... ) اآ�سيا - اإفريقيا- اأمريكا الجنوبية - ا�ستراليا ( 

 46- اأعلى قارات العالم فى معدل الوفيات.........  ) اآ�سيا- اإفريقيا- ا�ستراليا- اأوروبا(

) 1،2-1،98-2،3-�سفر( 47- ت�سل الزيادة الطبليعية فى م�سر اإلى نحو .........٪  

48- ي�سجل الفرد فى قارة............ اأعلى ن�سيب من الدخل فى العالم 

) اأوروبا - اأمريكا ال�سمالية - ا�ستراليا - اإفريقيا(      
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49- من الدول ذات القت�ساد الزراعى المنخف�س  ............  ) منغوليا - نيبال - ال�سين - م�سر (

ال�شوؤال الثالث:

 �سع عالمة )( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة )( �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب : 

)  ( 1- يقع معظم ياب�س ا�سيا فى ن�سف الكرة ال�سرقى.     

)  ( 2- يقع معظم ياب�س اإفريقيا فى ن�سف الكرة الغربى.     

)  ( 3- تبداأ م�ساحة اأوروبا من راأ�س م�سندم  فى اأ�سبانيا.      

)  ( 4- تعتبر كوبا اأكبر الدول الجزرية التى تتبع اأمريكا ال�سمالية.   

)  ( 5- نيوزيلند من اأهم الجزر التابعة ل�ستراليا.      

)  ( 6- من الأنهار التى تقطع ه�سبة فرن�سا الو�سطى نهر اللوار.     

)  ( 7- تقل الحرارة فى اآ�سيا كلما اتجهنا جنوبا.      

)  ( 8- ي�سود الإقليم ال�ستوائى فى حو�س الأمزون باأمريكا ال�سمالية.   

)  ( 9- اأو�سع �سحراء حارة  فى العالم تقع فى �سمال اإفريقيا.    

)  ( 10- يقع اإقليم مناخ ال�سحارى المعتدلة داخل القارات.    

) 11--يقع مناخ ال�سين  فى �سرق القارات بين دائرتى عر�س 40،30 �سمال وجنوبا. ) 

)  ( 12- الغابات ال�ستوائية اأقل كثافة من الغابات المو�سمية لأنها اأقل مطرا.   

) 13- تتدرج  ح�سائ�س ال�سافانا من الطول اإلى الق�سر كلما اقتربنا من دائرة ال�ستواء.) 

 )  ( 14- ت�سم الوليات المتحدة �سعبا متعدد الأ�سول.      

) 15- تمثل جزيرة �سومطرة باأندون�سيا اأكثر مناطق العالم �سكانا.    ) 

)  ( 16- ينتمى معظم �سكان ال�سين لل�ساللة القوقازية.      

)  ( 17- ت�سم  الوليات المتحدة �سعبا متعدد الأ�سول .     

)  ( 18- تمثل جزيرة �سومطرة باأندوني�سيا اأكثر مناطق العالم �سكانا.   

)  ( 19- يزدحم ال�سكان فى عا�سمة دولة  المك�سيك.      

)  ( 20- ت�سجل ا�ستراليا اأعلى قارات العالم  فى متو�سط دخل الفرد .   

)  ( 21- م�سر من الدول ذات الم�ستوى القت�سادى الأقل من المتو�سط .   

ال�شوؤال الرابع:

بم تف�سر.......؟

1- �سهولة ات�سال اأوروبا بالعالم الخارجى.
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2- اعتبار اأ�ستراليا جزيرة كبيرة.

3- اأهمية ه�سبتى الحب�سة والبحيرات ال�ستوائية.

4- اإطالق ا�سم �سقف العالم على ه�سبة التبت.

5- تعدد اأ�سول �سكان البالد العربية.

6- اختالف المناخ ال�سينى عن مناخ البحر المتو�سط رغم وقوعهما فى نف�س دوائر العر�س.

7- الغابات المو�سمية اأقل كثافة وت�سابكا من الغابات ال�ستوائية.

8- ق�سر ح�سائ�س ال�سافانا بالبتعاد عن دائرة ال�ستواء.

9- انتقال عدد كبير من زنوج اأفريقيا اإلى الأمريكتين.

10- تق�سيم ال�ساللت اأمر ظاهرى ولي�س جوهريا.

11- ندرة ال�سكان فى �سبه الجزيرة العربية.

12- قلة تركز ال�سكان فى �سرق اأوروبا عن غربها.

13- ازدحام ال�سكان فى منطقة البحيرات العظمى.

14- زيادة اإنتاجية العامل فى الدول المتقدمة عن النامية.

15- ارتباط م�ستوى الدخل وم�ستوى المعي�سة بالن�ساط القت�سادى.

16- قلة ال�سكان فى المناطق ال�ستوائية.

17- انخفا�س معدلت الوفيات فى م�سر.

18- ارتفاع ن�سبة العمالة الزراعية فى م�سر حتى الآن.

ال�شوؤال اخلام�س:

ماذ� يحدث �إذ�.....؟

5- تعمقت البحار والخلجان اإلى و�سط اآ�سيا. 1- ظل ياب�س العالم كتلة واحدة.  

6- اختفت ال�سافانا من البرازيل. 2- تم ردم قناة ال�سوي�س.   

7- اأ�سبحت ال�سناعة الحرفة الأولى ل�سكان م�سر. 3- كان الحد ال�سرقى لأوروبا بحريا.   

8- كانت الن�سبة الكبرى ل�سكان م�سر داخل قوة العمل. 4- مرت دائرة ال�ستواء بو�سط اأوروبا.  

ال�شوؤال ال�شاد�س: �ذكر نتيجة و�حدة مترتبة على كل مما يلى:

1- ت�سدع وتفكك قارة بنجايا.

2- امتداد اآ�سيا الفلكى.
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3- اقتراب جبال الإنديز من �ساحل المحيط الهادى.

4- ا�سطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال.

5- ات�ساع المناخ ال�ستوائى فى حو�س نهر الأمازون.

6- ات�ساع م�ساحة ال�سافانا فى اأمريكا الجنوبية.

7- ارتفاع معدلت المواليد وانخفا�س معدلت الوفيات فى م�سر.

8- انت�سار الغابات ال�ستوائية فى حو�س الأمازون.

9- ارتفاع ن�سبة الفئات خارج قوة العمل فى المجتمع الم�سرى.

ال�شوؤال ال�شابع: قارن بين كل من:

1- توزيع الياب�س الماء فى ن�سفى الكرة الأر�سية ال�سمالى والجنوبى.

2- المناطق ال�ساحلية والمناطق الداخلية من حيث المناخ ال�سائد.

3- الموقع الفلكى والجغرافى من حيث المق�سود بكل منهم.

ال�سوؤال الثامن: ما المق�سود بالمفاهيم الآتية.....؟

1- البحر المغلق.

2- �سهول �سحراوية.

3- خطوط تق�سيم المياه.

4- الزيادة الطبيعية لل�سكان.

5- قوة العمل.

6- الأمية.

7- الإقليم المناخى.

8- الديموجرافية.

ال�شوؤال التا�شع: �ذكر م�سب كل من �لأنهار �لآتية:

3- الجانج  )..............( 2- الكونغو  )..............(  1- النيل    )..............(  

6- البو        )..............( 5- الفولجا  )..............(  4- ال�سند  )..............(  

9- الدانوب  )..............( 8- ال�سين    )..............(   7- مرى ودارلنج  )..............( 

ال�شوؤال العا�شر: �ذكر فى جدول �أوجه �ل�سبه و�لختالف بين:

1- المناخ المو�سمى والمناخ المدارى.
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2- ح�سائ�س ال�سافانا وح�سائ�س ال�ستب�س.

3- غابات البحر المتو�سط وغابات الإقليم ال�سينى.

4- ال�سحارى الحارة والباردة.

ال�شوؤال احلادي ع�شر:

�ذكر ف�سل �سقوط �لأمطار فى كل من:

3- الإقليم ال�ستوائى. 2- غابات الإقليم ال�سينى.   1- الإقليم المو�سمى.  

6- اإقليم غرب اأوروبا. 5- غابات البحر المتو�سط.   4- اإقليم ح�سائ�س ال�سافانا. 

ثانيا: التاريخ

ال�شوؤال الأول: �أكمل �لعبار�ت �لآتية بما ينا�سبها من كلمات:

1- �سمت دولة............. م�سر وال�سام قبل الفتح العثمانى.

2- تدهورت اأحوال المماليك القت�سادية نتيجة لتحول تجارة ............. اإلى طريق .............. .

3- انت�سر �سليم الأول على ال�سفويين فى معركة ............. .

4- اتجهت الدولة العثمانية اإلى تطبيق نظام .............  فى جباية ال�سرائب.

5- تحالفت الدولة العثمانية مع .............. و..............لال�ستراك فى اإخراج الفرن�سيين من م�سر.

6- جمع علماء الحملة  كل موؤلفاتهم عن م�سر فى كتاب عرف بكتاب ............... .

7- ثار ال�سعب الم�سرى فى مار�س 1804 م نتيجة قيام العثمانيين بفر�س............. .

8- قرر )محمد على( التخل�س من المماليك لالنفراد بالحكم فدبر لهم ............. عام ............. .

9- بعد تو�سع )محمد على( فى زراعة القطن بداأت م�سر فى ت�سديره عام ........

10- اأن�ساأ )محمد على(مجل�س ............. عام ............... وكان يتاألف من كبار موظفى الحكومة 

        والأعيان والعلماء.

11- تم النتهاء من الخط الحديدى الرابط بين القاهرة والإ�سكندرية فى عهد ..............

12- ارتبط حفر ترعة ............. بم�سروع حفر قناة ال�سوي�س والتى اكتمل حفرها فى عهد .............

13- تم اإن�ساء اأول مدر�سة لتعليم البنات فى عهد ا�سماعيل عام.............والمعروفة بالمدر�سة .............

14- تم اأول اإ�سالح نيابى حقيقى فى م�سر فى عهد الخديو .............بتاأ�سي�س ............. .

15- كانت المحاكم المختلطة تف�سل فى الق�سايا ............. بين الم�سريين و............. .

16- توقفت حركة الترجمة فى عهد ............. واأن�سئت م�سلحة البريد الم�سرية فى عهد .............
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17- طالب الجي�س فى يناير 1881م بعزل ............ حين اأدت مظاهرة عابدين فى �سبتمبر 

1881 اإلى عزل .............

18- اأ�س�س م�سطفى كامل الحزب الوطنى عام .............

19- بموجب التفاق الودى انفردت فرن�سا بـ ............ مقابل انفراد بريطانيا بـ .............

20- عند تولى محمد فريد قيادة الحركة الوطنية تحول الخديو عبا�س حلمى من موؤازرة ............ 

على موالة ................

21- فر�ست بريطانيا حمايتها على م�سر عام ...............

22- توفى الزعيم ............ عام 1927م وخلفه فى زعامة حزب الوفد م�سطفى النحا�س با�سا.

23- تحولت عالقة م�سر مع بريطانيا بعد معاهدة 1936م من عالقة ............ اإلى عالقة ...........

24- وقعت مذبحة رجال ال�سرطة فى مدينة ............ عام 1952م وفى اليوم الثانى اندلعت 

مظاهرات فى مدينة .............

25- فر�ست الو�ساية الدولية على م�سر بمقت�سى معاهدة ..............

26- اأدت الأزمة المالية اإلى زيادة التدخل ..............

27- اأن�ساأ الحتالل البريطانى جي�سا م�سريا ل يتجاوز عدده .............

ال�شوؤال الثانى: بم تف�سر....؟

1- �سوء العالقة بين العثمانيين والمماليك اأوائل القرن الـ 16 م.

2- نجاح حركة على بك الكبير فى بادئ الأمر.

3- ا�سطحاب نابليون العلماء عند قدوم الحملة الفرن�سية اإلى م�سر.

4- اعتبار موقعة اأبى قير البحرية بداية النهاية للحملة الفرن�سية.

5- ثورة ال�سعب الم�سرى �سد الحملة الفرن�سية فى اأكتوبر 1798م.

6- ف�سل اتفاقية العري�س 1800م.

7- ف�سل المماليك فى ال�سيطرة على م�سر فى اأعقاب خروج الحملة الفرن�سية.

8- قدوم الحملة الإنجليزية على م�سر 1807م.

9- اإنهاء الحملة الفرن�سية العزلة التى فر�ستها الدولة العثمانية على م�سر.

10- اإن�ساء القناطر الخيرية.

11-  تدهور اأحوال طبقة التجار فى عهد »محمد على«.

12- ا�ستعانة محمد على بالم�سريين فى تكوين الجي�س.
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13- توتر العالقة بين محمد على وال�سلطان العثمانى فى نهاية حرب المورة.

14- كان امتياز حفر قناة ال�سوي�س مجحفا لم�سر.

15- تو�سع اإ�سماعيل فى اإن�ساء م�سانع ال�سكر فى الوجه القبلى.

16- اعتبار عهد اإ�سماعيل عهد الإ�سالح النيابى.

17- اإن�ساء لجنة التحقيق الأوروبية 1878م.

18- ا�ستقالة البارودى من رئا�سة الحكومة.

19- ف�سل الثورة العرابية.

20- كان للزعيم م�سطفى كامل دور كبير فى بعث الحركة الوطنية الم�سرية من جديد.

21- اعتبار التفاق الودى عام 1904م �سربة قوية للحركة الوطنية فى م�سر.

22- اإنهاء ال�سيادة العثمانية على م�سر 1914م.

23- ثورة 1919 م لم تكن وليدة ال�سدفة.

24- اإر�سال بريطانيا لجنة ملنر اإلى م�سر فى دي�سمبر 1919م.

25- ف�سل مفاو�سات عدلى - كيروزن فى بريطانيا.

26- عدم تغير و�سع م�سر فى ال�سودان رغم توقيع معاهدة 1936.

27- ازدياد التدخل الأجنبى فى م�سر فى عهد الخديو اإ�سماعيل.

28- هزيمة العرابيين فى موقعة التل الكبير.

29- رف�س القوة الوطنية اتفاقية الحكم الثنائى.

30- نفى �سعد زغلول ورفقائه اإلى جزيرة مالطة فى مار�س 1919م.

ال�شوؤال الثالث:

مع  �ل�سحيحة  غير  �لعبارة  �أمام   »« وعالمة  �ل�سحيحة  �لعبارة  �أمام   »« عالمة  �سع 

�لت�سويب:

1- لم تتاأثر اأحوال دولة المماليك القت�سادية بعد اكت�ساف طريق راأ�س الرجاء ال�سالح. )        (

)        ( 2- نجح العثمانيون فى دخول دم�سق عا�سمة ال�سفويين.     

)        ( 3- دخل العثمانيون بالد ال�سام بعد موقعة جالديران.     

)        ( 4- �ساءت اأحوال الفالح الم�سرى فى ظل الحكم العثمانى.    

)        ( 5- كان المجتمع الم�سرى طبقيا فى ظل الحكم العثمانى.     
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)        ( 6- كانت الحملة الفرن�سية على م�سر عام 1879م.      

)        ( 7- توقفت تجارة م�سر الخارجية فى فترة الحتالل الفرن�سى.    

)        ( 8- كان حى بولق مركزا لثورة القاهرة الأولى.      

)        ( 9- قاد ال�سيد محمد كريم ثورة القاهرة الأولى.      

)        ( 10- حاولت اإنجلترا تدعيم موقف محمد على بعد توليه ال�سلطة.   

)        ( 11- اأهم الموانئ التى اأ�سلحها محمد على ميناء ال�سوي�س.     

)        ( 12- اأن�ساأ محمد على مجل�س الم�سورة عام 1829م.      

)        ( 13- ا�سطر محمد على لقبول معاهدة لندن 1840م.      

)        ( 14- انهارت كثير من مظاهر نه�سة محمد على فى عهد عبا�س الأول.   

)        ( 15- اأ�سبح التجنيد اإجباريا فى عهد �سعيد با�سا.      

)        ( 16- كان �سندوق الدين بمثابة حكومة اأجنبية داخل الحكومة الم�سرية.   

17- اأر�سل اإ�سماعيل حمالت ع�سكرية لالأقاليم ال�ستوائية للق�ساء على تجارة الرقيق. )        (

)        ( 18- اأدت لجنة التحقيق الأوروبية اإلى اإن�ساء وزارة م�سئولة 1978م.   

)        ( 19- اأدت حركة الجي�س فى 1881 م اإلى اإقالة عثمان رفقى.     

20- تولى عرابى لأول مرة من�سب وزير الحربية فى وزارة البارودى.   )        (

)        ( 21- كانت خيانة الخديو توفيق �سببا رئي�سيا فى الحتالل البريطانى لم�سر.  

)        ( 22- حارب الحتالل البريطانى ال�سناعة الم�سرية لخدمة م�سالحه.   

)        ( 23- ا�سطر اللورد »ملنر« اإلى ال�ستقالة 1907م.      

24- تولى محمد فريد قيادة الحركة الوطنية فى ظروف غير مواتية.    )        (

)        ( 25- تعددت الأحزاب الم�سرية الوطنية فى الفترة من 1907: 1914م.   

)        ( 26- اأنهت بريطانيا ال�سيادة العثمانية على م�سر 1914م.     

)        ( 27- اأ�سبح �سعد زغلول زعيما ر�سميا لل�سعب الم�سرى 1914م.    

)        ( 28- ف�سلت لجنة ملنر فى مهمتها فى م�سر.       

29- رحب ال�سعب الم�سرى بم�سروع المعاهدة التى تو�سل اإليها �سعد زغلول فى لندن. )        (

)        ( 30- قرر موؤتمر مونترو 1937م اإلغاء المتيازات الأجنبية.     

)        ( 31- ح�سلت م�سر على ال�ستقالل الحقيقى فى عام 1922م.    

)        ( 32- تراجع دور م�سر كدولة كبرى بعد حكم العثمانيين 1936م.   
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)        ( 33- عاد الجي�س الم�سرى اإلى ال�سودان تنفيذا لمعاهدة 1936م.   

ال�شوؤال الرابع: ما �لمق�سود بكل من ......؟

3- المحاكم المختلطة. 2- امتياز.   1- الالئحة ال�سعيدية.   

6- حق تقرير الم�سير. 5- التفاق الودى.  4- المراقبة الثنائية.   

8- الحتكار. 7- المحاكم القن�سلية.  

ال�شوؤال اخلام�س:

�ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض و�أكمل بها �لعبار�ت �لآتية:

1- اأ�سبحت م�سر ولية عثمانية 1517م عقب موقعة ....... »مرج دابق - جالديران - الريدانية - حطين«.

2- دخل الفرن�سيون القاهرة عقب موقعة .........  »الريدانية - اإمبابة - مرج دابق - اأبى قير البحرية«.

3- خرجت الحملة الفرن�سية متوجهة اإلى م�سر من ميناء ......  بفرن�سا.

»مار�سيليا - نابولى - طولون - الهافر«.        

4- نجح فى قراءة رموز حجر ر�سيد العالم الفرن�سى ......  »�سامبليون - كليبر - مينو - الكولونيل �سيف«

5- ا�سطرت بريطانيا ل�سحب قواتها من م�سر بعد توقيع �سلح اإميان مع ......  

»فرن�سا - األمانيا - اإيطاليا - تركيا«.        

6- نجح )محمد على( فى التخل�س من عمر مكرم بنفيه 1809م اإلى ......  

»ر�سيد - بور�سعيد - دمياط - �سيالن«.        

»بولق -  الإ�سكندرية - الأزبكية - ال�سوي�س«. 7- تم اإن�ساء المطبعة الأميرية فى ......   

»مالطة - مقدونيا - قولة - كريت«. 8- انتهت حرب اليونان ب�سم ......  اإلى م�سر.  

9- اأ�سبح الفالح الم�سرى مالكا لأر�سه الزراعية فى عهد......  »توفيق - �سعيد - اإ�سماعيل - ح�سين كامل«.

»اإ�سماعيل - توفيق - �سعيد - عبا�س«. 10- اأن�سئت م�سلحة البريد الم�سرية فى عهد ......   

11- اأول بعثة مالية اأوروبية اأر�سلتها ......  على م�سر 1875م »فرن�سا - بريطانيا - اإيطاليا - األمانيا«.

12- تم ت�سكيل وزارة نوبار المختلطة تنفيذا لمقترحات لجنة.......

      »التحقيق - �سندوق الدين - الم�ساءلة - ال�سرائب«.

13- ف�سل الإنجليز فى ال�سير للقاهرة عبر �سحراء البحيرة بعد هزيمتهم فى موقعة ...... 

)دمنهور - كفر الدوا ر - الق�سا�سين - اإمبابة«.       

14- �سدرت جريدة ...... لتكون منبرا للحركة الوطنية 1900م. 

»الأخبار - الأهرام - اللواء - الجمهورية«.       
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تدريبات عامة على الف�شل الدرا�شى الأول

15- اأدت حادثة دن�سواى 1906م اإلى ا�ستقالة المعتمد البريطانيا اللورد......

»وينجت - اللنبى - كرومر - غور�ست«.        

»ول�سن - اأوباما - بو�س - كلينتون«. 16- اأعلن حق ال�سعوب فى تقرير م�سيرها ......  

17- �سدر قرار اإلغاء المتيازات الأجنبية 1937م فى موؤتمر ...... 

»ال�سلح - مونتور - الآ�ستانة - العري�س«.        

18- من دوافع عقد بيريطانيا معاهدة 1936م احتالل اإيطاليا ...... 

»ال�سودان - نيجيريا - الحب�سة - ليبيا«.        

19- اأكثر جهات م�سر تاأثرا باإلغاء معاهدة 1936م ......

»قناة ال�سوي�س - القاهرة - الإ�سكندرية - �سيناء«.       

ال�شوؤال ال�شاد�س: ما �لنتائج �لتى ترتبت على....؟

1- اكت�ساف طريق راأ�س الرجاء ال�سالح.

2- موقعة ديو البحرية 1509م.

3- نقل ال�سناع المهرة اإلى عا�سمة الدولة العثمانية.

4- مذبحة يافا.

5- �سيا�سة كليبر تجاه ال�سعب الم�سرى.

6- مذبحة القلعة 1811م.

7- فرمان 1841م.

8- �سدور قانون الت�سفية 1880م.

9- التفاق الودى 1904م.

10- معار�سة محمد فريد م�سروع مد امتياز قناة ال�سوي�س.

11- اإعالن بريطانيا الحماية على م�سر 1914م.

12- اإلغاء م�سطفى النحا�س معاهدة 1936م.

ال�شوؤال ال�شابع: �ذكر عمال و�حد� قام به كل من:

3- كليبر. 2- محمد كريم.   1- محمد الفاتح.   

6- فريزر. 5- رفاعة الطهطاوى.   4- اأحمد با�سا الجزار.   

9- مراد بك. 8- دلي�سب�س.    7- محمد �سعيد با�سا.   

11- على فهمى. 10- محمد عبيد.   
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ال�شوؤال الثامن:

رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لتالية ترتيبا ت�ساعديا.

ا�ستراك المراأة الم�سرية فى المظاهرات - التفاق الودى بين فرن�سا واإنجلترا - حادثة دن�سواى - 

الحتالل البريطانى لم�سر - الثورة العرابية - افتتاح قناة ال�سوي�س للمالحة الدولية.

ال�شوؤال التا�شع:

و�سح بنود �لتفاقات و�لمعاهد�ت �لتالية:

1- التفاق الودى بين فرن�سا واإنجلترا.

2- ت�سريح 28 فبراير 1922م - معاهدة 1936م.

3- �سروط امتياز حفر قناة ال�سوي�س.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

مناذج امتحانات الف�شل الدرا�شى الأول

النموذج الأول

اأجب عن الأ�شئلة التالية:

اأول اجلغرافيا:

�ل�شوؤال الأول: �أ - �أمامك خريطة �سماء لقارة �أفريقيا �كتب فى كر��سة �إجابتك مدلول �لأرقام 

�لموقعة عليها:

3- ه�سبة ........... 1- نهر ...........  

4- مرتفعات .......... 2- بحر ........... 

ب - بم تف�سر ...........؟

1- يختفى المناخ القارى البارد فى ن�سف الكرة 

الجنوبى.

2- امتداد جميع الأقاليم المناخية فى قارة اآ�سيا.

3- تعتبر قارة اأوروبا امتدادا جغرافيا لقارة اآ�سيا.

ال�شوؤال الثانى:

�أ - »كان ل�ستقر�ر �لإن�سان ف �لبيئات �لمختلفة وتاأثيره وتاأثره بها �سببا فى ن�ساأة �ل�ساللت 

�لب�سرية �لمختلفة«.

فى �سوء �لعبارة - �أجب عن:

1- ما مدى �سحة العبارة ال�سابقة؟

2- قارن بين ال�ساللة ال�سوداء وال�ساللة ال�سفراء من حيث ال�سفات الج�سمية.

3- برهن على �سحة العبارة: ل يوجد فى العالم الآن ما يعرف بال�ساللة النقية.

ب - �كتب �لمفهوم �أو �لم�سطلح �لذى تعبر عنه �لعبار�ت �لتالية:

).................( 1- عدد ال�سكان على م�ساحة معينة بالكليومترات المربعة.     

).................( 2- علم درا�سة ال�سكان.         

).................( 3- درا�سة عدد ون�سبة كل مجموعة من �سكان الإقليم وفقا لفئات عمرية محددة.  

4- ناتج الفرق بين معدلت المواليد والوفيات.                ).................(
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ثانيا: التاريخ

ال�شوؤال الثالث: »�أ« �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة »« �أمام �لعبارة غير 

�ل�سحيحة مع �لت�سويب:

)       ( 1- �سقطت م�سر فى يد العثمانيين عام 1516م.      

)       ( 2- تم عقد اتفاقية العري�س بين العثمانيين والفرن�سيين عام 1800م.  

3- كان للزعامة ال�سعبية دور مهم فى تولية محمد على حكم م�سر عام 1805م.  )       (

)       ( 4- اأن�ساأ م�سطفى كامل الحزب الوطنى عام 1900م.      

»ب« ماذ� كان يحدث �إذ� لم......؟

1- يقم محمد بك اأبوالدهب بخيانة �سيده على بك الكبير.

2- يتم تحطيم الأ�سطول الفرن�سى فى موقعة اأبى قير البحرية عام 1789م.

3- ي�ستغل م�سطفى كامل حادثة دن�سواى 1906م.

ال�شوؤال الرابع:

�أ - بد�أت �لحركة �لوطنية نتيجة لتغلغل �لنفوذ �لأجنبى فى م�سر ماليا و�قت�ساديا و�سيا�سيا على 

�سوء هذه �لعبارة و�سح:

1- موقف الزعيم محمد فريد من م�سروع مد امتياز قناة ال�سوي�س.

2- عوامل قيام ثورة 1919م .

3- اأهم مطالب الجي�س والأمة التى طالب بها عرابى فى مظاهرة �سبتمبر 1881م.

ب - ما �لدرو�ض �لم�ستفادة مما ياأتى:

1- �سيا�سة الإ�سراف التى اتبعها الخديو اإ�سماعيل فى م�سر.

2- اعتماد م�سطفى كامل فى ن�ساله �سد الإنجليز على القوى الخارجية.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج الثانى

اأجب عن الأ�شئلة التالية:

اأول: اجلغرافيا:

ال�شوؤال الأول: ) �أ ( �أمامك خريطة �سماء لقارة �آ�سيا

�كتب فى كر��سة �إجابتك مدلول �لأرقام �لموقعة عليها:

3- جبال ......... 1- �سهول ......... 

4- خليج ......... 2-ه�سبة ......... 

)ب( ما �لنتائج �لمترتبة على .........؟

1- ان�سهار ال�ساللت الب�سرية واختالط 

�سفاتها الطبيعية.

2- ارتفاع درجة الحرارة و�سقوط الأمطار 

طوال العام فى المنطقة ال�ستوائية.

3- موقع قارة اأوروبا على المحيط الأطلنطى والبحر المتو�سط.

ال�شوؤال  الثانى:

) �أ ( ما �لمق�سود بالمفاهيم و�لم�سطلحات �لتالية:

2- الموقع الجغرافى. 1- الدول الجزرية.    

)ب(»يختلف معدل �لمو�ليد فى �لعالم من دولة �إلى �أخرى، ومن قارة �إلى قارة �أخرى«.

على �سوء �لعبارة - �أجب عن �لأ�سئلة �لتالية:

1- دلل على �سدق العبارة ال�سابقة. 

2- اذكر اأهم العوامل الموؤثرة على معدلت الوفيات فى العالم.

3- قارن بين خ�سائ�س ال�سكان ال�سحية - الخ�سائ�س القت�سادية.
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كتاب الأن�شـطة والتدريبات للدرا�شات الإجتماعية.. لل�شف الثالث الإعدادى 58

ثانيا: التاريخ

ال�شوؤال الثالث:

) �أ ( �ختر �لإجابة �ل�سحيحة من بين �لأقو��ض �لتالية:

1- انت�سر العثمانيون على المماليك عام 1516م فى موقعة .........

»ديو البحرية - مرج دابق - الريدانية - �سبراخيت«.      

2- قاوم اأهالى الإ�سكندرية الحملة الفرن�سية بزعامة .........

»عمر مكرم - ال�سيخ ال�سادات - محمد كريم - مراد بك«.      

 3- اأر�سلت اإنجلترا بعثة كييف اإلى م�سر عام .......م.

.»1878 -1877 -1876 -1875«        

4- اأ�سدر الزعيم م�سطفى كامل جريدة ......

»الوقائع الم�سرية - اللواء - العروة الوثقى - الموؤيد«.

)ب( بم تف�سر....؟

1- قيام الثورة العرابية.

2- ا�ستقالة وزارة �سريف با�سا عام 1882م.

3- لم يعط ت�سريح 28 فبراير ال�ستقالل الكامل لم�سر.

ال�شوؤال الرابع:

) �أ ( �أدرك »محمد على« �أن نه�سة م�سر لن تتحقق �إل من خالل بناء دولة قوية تاأخذ باأ�ساليب 

�لمدنية �لحديثة فى �لغرب.

على �سوء هذه �لعبارة و�سح:

1- اأ�سباب حروب »محمد على« فى ال�سودان.

2- اهتمام اإ�سماعيل بالجي�س.

3- ما راأيك فى اتباع )محمد على( ل�سيا�سة الحتكار.

)ب( قارن بين كل من:

 - ثورة القاهرة الأولى والثانية من حيث الأحداث والنتائج.

- نظام اللتزام ونظام الحتكار.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج الثالث

�أجب عن الأ�شئلة التالية:

اأول: اجلغرافيا:

�سماء  خريطة  �أمامك  »�أ«  الأول:  ال�شوؤال 

�لموقعة  �لأرقام  مدلول  �كتب  �أوروبا،  لقارة 

عليها.

1- البحر ..................

2- مرتفعات ..................

3- ه�سبة ..................

4- م�سيق ..................

»ب« بم تف�سر:

1- تعمل الجبال على زيادة كمية الأمطار.

2- ازدحام منطقة البحيرات العظمى الأمريكية بال�سكان.

ال�شوؤال الثانى:

»�أ« �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض:

1- ينتمى .................. اإلى ال�ساللة المغولية ال�سفراء »الدرب - ال�سكيمو - الإ�سبان - الأتراك«.

2- تقع جبال ك�سكيد فى قارة ..................  »اآ�سيا - اأوروبا - اأ�ستراليا - اأمريكا ال�سمالية«.

3- تنتمى اأ�سجار جوز الهند اإلى الغابات ................ »ال�ستوائية - المو�سمية - المخروطية - البحر المتو�سط«.

»ب« قارن بين �إقليم مناخ �لبحر �لمتو�سط و�إقليم مناخ غرب �أوروبا من حيث:

2- الخ�سائ�س المناخية. 1- الموقع الفلكى.    

»جـ« �ذكر �لم�سطلح �لذى تدل عليه �لعبار�ت �لآتية:

)    ( 1- دولة تتكون من جزيرة اأو اأكثر.      

)     ( 2- �سالة ب�سرية ذات ب�سرة بي�ساء و�سعر مموج.    
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ثانيا: التاريخ:

ال�شوؤال الثالث:

»�أ« �سوب �لخطاأ فى �لعبار�ت �لآتية و�كتبها فى كر��سة �إجابتك �سحيحة.

1- واجه اأهالى مدينة الإ�سكندرية الحملة الفرن�سية بزعامة عمر مكرم.

2- تاألف الوفد الم�سرى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م.

3- األغيت المتيازات الأجنبية وفقا لتفاقية ال�سودان 1839م.

4- اأغرق الأ�سطول الإنجليزى بقيادة نل�سون اأ�سطول الحملة الفرن�سية فى معركة ديو البحرية.

»ب« ماذ� كان يحدث �إذ� .....؟

1- لم يقاطع ال�سعب الم�سرى لجنة ملنر.

2- لم يتمكن �سامبليون من فك رموز حجر ر�سيد.

»جـ« �إلى من تن�سب �لأعمال �لآتية:

1- تحالف مع ال�سيخ ظاهر العمر ولقب ب�سلطان م�سر.

2- اأن�ساأ دار الكتب الم�سرية.

ال�شوؤال الرابع:

»�أ« رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لآتية من �لأحدث �إلى �لأقدم:

 ثورة القاهرة الأولى.  موقعة الريدانية.    

 حملة فريزر.  الحملة الفرن�سية على ال�سام.   

»ب« دلل تاريخيا على �سحة ما يلى:

1- تخلى فرن�سا عن تاأييد م�سطفى كامل.

2- اإطالق م�سطفى النحا�س حرية ال�سعب فى الن�سال الم�سلح فى اأكتوبر 1951م.

»جـ« ما النتائج التى ترتبت على:  �سدور د�ستور 1923م.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج الرابع

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اأول: اجلغرافيا:

ال�شوؤال الأول:

مدلول  �كتب  �لجنوبية  �أمريكا  لقارة  خريطة  �أمامك  »�أ« 

�لأرقام �لموقعة عليها.

1- جبال ...................

2- نهر ...................

3- المحيط ...................

4- ه�سبة ...................

»ب« �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة »« �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع 

�لت�سويب:

1- الت�ساري�س من العوامل الموؤثرة فى مناخ القارات.      )           (

)           ( 2- توجد �سهول مرى ودارلج فى قارة اآ�سيا.       

)           ( 3- تعد قارة اأمريكا ال�سمالية اأقل قارات العالم فى معدلت المواليد.    

)           ( 4- يتركز �سكان العالم فى ال�سهول الف�سية.       

»جـ« �كتب ما ت�سير �إليه كل عبارة مما يلى:

1- تبدو فى �سكل �سبه جزيرة واأكبر دولها م�ساحة رو�سيا.   )              (

)              ( 2- مجموعة من الب�سر تت�سابه فى �سفاتها الج�سمية.    

»اأ« ال�شوؤال الثانى:

قارن بين �لأقاليم �لآتية:

ال�ستوائى - المدارى - البحر المتو�سط.من حيث »المميزات المناخية - اأهم اأنواع الأ�سجار«.

»ب« فى �أى �لقار�ت توجد �لظو�هر �لآتية:

2- ه�سبة التبت. 1- جبال الأبال�س.    

»جـ« - �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض:

1- اأطول اأنهار قارة اأوروبا نهر ....... »الفولجا - ال�سين - البو - الراين«.

2- اأكبر دول قارة اأمريكا الجنوبية �سكانا دولة..... »الأرجنتين - فنزويال - كولومبيا - البرازيل«.
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»د« دلل على �سحة �لعبارة �لآتية:

ل يوجد فى العالم الآن ما يعرف بال�ساللة النقية.

ثانيا: التاريخ

ال�شوؤال الثالث: »�أ« بم تف�سر....؟

1- مجىء الحملة الفرن�سية اإلى م�سر.

2- حر�س )محمد على( �سم ال�سودان.

3- ف�سل الثورة العرابية.

»ب« رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لآتية من �لأقدم �إلى �لأحدث:

 ت�سريح 28 فبراير.  موقعة جالديران.   

 مذبحة يافا الب�سرية.  حملة فريزر على م�سر.  

ال�شوؤال الرابع:  »اأ« �ذكر نتيجة و�حدة لكل مما يلى:

1- تحطيم الأ�سطول الفرن�سى فى موقعة اأبى قير البحرية.

2- المظاهرة الع�سكرية فى ميدان عابدين 9 �سبتمبر 1881م.

3- التفاق الودى بين فرن�سا وبريطانيا 1904م.

4-�سيا�سة كليبر تجاه ال�سعب الم�سرى.

»ب« ماذ� كان يحدث �إذ�...؟

1- لم يتخل�س )محمد على( من المماليك.

2- قبلت اإنجلترا تنفيذ اتفاقية العري�س 1800م.

3- اأ�سرت اإنجلترا على عدم �سفر الوفد الم�سرى اإلى باري�س.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

�لنموذج اخلام�س

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اأول: اجلغرافيا

لقارة  خريطة  �أمامك  »�أ«  الأول:  ال�شوؤال 

�آ�سيا �كتب مدلول �لأرقام �لموقعة عليها.

1- �سل�سلة جبال .........

2- اإقليم مناخى  .........

3- المحيط  .........

4- بحر  .........

»ب« �ذكر مو�سم �لمطر فى كل �إقليم مناخى مما يلى:

3- البحر المتو�سط. 2- ال�سينى.    1- غرب اأوروبا.  

»جـ« قارن بين قارة �أفريقيا و�أمريكا �ل�سمالية من حيث:

1- الموقع الفلكى.

2- مناطق التركز ال�سكانى.

»د« ما ر�أيك فى �لعبارة �لتالية؟

»تمتلك م�سر كل مقومات ال�سناعة الحديثة«.

ال�شوؤال الثانى:

»�أ« �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة »« �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب.

)            ( 1- اأ�سجار البامبو من اأ�سجار الغابات ال�ستوائية.      

)            ( 2- ترتفع ن�سبة الزيادة الطبيعية فى م�سر اإلى ٪1،7.     

)            ( 3- تمتد جبال اأورال بين قارتى اآ�سيا واأفريقيا .      

)            ( 4- ي�سب نهر ال�سين والراين فى البحر الأ�سود.      

»ب« بم تف�سر...؟

1- تعرف ه�سبة التبت ب�سقف العالم.

2- يكاد يختفى المناخ القارى البارد فى ن�سف الكرة الجنوبى.

3- يقل عدد ال�سكان فى �سيبيريا واأل�سكا.

»جـ«قارن بين �آ�سيا و�أوربا من حيث :) �لتقدم �ل�سناعى - معدل �لزيادة �لطبيعية(



منــــاذج امتحــــــــــــانات

كتاب الأن�شـطة والتدريبات للدرا�شات الإجتماعية.. لل�شف الثالث الإعدادى 64

ثانيا: التاريخ

كر��سة  فى  كتابتها  �أعد  ثم  �لمنا�سبة  بالكلمات  �لتالية  �لعبار�ت  �أكمل  »�أ«  الثالث:  ال�شوؤال 

�إجابتك:

1- قررت الزعامة ال�سعبية الم�سرية بدار الحكمة فى مايو 1805م ............ و............

2- وجه الخديو اإ�سماعيل عدة حمالت حربية اإلى الأقاليم ال�ستوائية بهدف ............ و............

3- من مطالب الأمة الم�سرية على ل�سان عرابى فى 9 �سبتمبر 1881م ............ و............

4- اأر�سلت اإنجلترا وفرن�سا المذكرة الم�ستركة الثانية تطالبان بـ ............ و............

»ب« ما �لنتائج �لتى ترتبت على....

1- اإهمال الدولة العثمانية الحياة الفكرية والثقافية بم�سر.

2- معركة اأبى قير البحرية.

3- معاهدة 1936 م بين م�سر واإنجلترا.

ال�شوؤال الرابع:

»�أ«)�إن �سال�سل �لعبودية هى فى �لحقيقة قيود �سو�ء كانت من ذهب �أو حديد( على �سوء �لعبارة 

و�سح ما يلى:

1- كيف ت�سدى نابليون لثورة القاهرة الأولى.

2- مظاهر كفاح م�سطفى كامل على ال�سعيد الخارجى.

3- لماذا تعتبر ثورة 1919م مثال للثورات ال�سعبية.

»ب« ما ر�أيك فى �لمو�قف �لتاريخية �لتالية:

1- موقف الزعامة ال�سعبية من )محمد على(.

2- موقف ال�سلطان العثمانى من عرابى.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج ال�شاد�س

اأجب عن الأ�شئلة التالية:

اأول: اجلغرافيا

خريطة  �أمامك  »�أ«  الأول:  ال�شوؤال 

�سماء لقارة �أمريكا �ل�سمالية.

�لأرقام  مدلول  �إجابتك  كر��سة  فى  �كتب 

�لموقعة عليها.

1- جبال ............

2- خليج ............

3- اإقليم مناخ ............

4- المحيط ............

»ب« �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة  وعالمة »« �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع �لت�سويب:

)        ( 1- قارة اأفريقيا اأعلى القارات فى معدل الوفيات.      

2- توجد �سهول �سيبيريا �سرق قارة اأوروبا.       )        (

3- قارة اأوروبا من القارات التى يوجد بها الإقليم ال�ستوائى.    )        (

)        ( 4- تنتمى جماعة التنجو�س لل�سالة ال�سفراء.       

»جـ« �أكمل �لعبار�ت �لآتية:

  �سمال وجنوبا.
5
45 : 

5
1- يقع اإقليم مناخ ........ فى العرو�س المعتدلة غرب القارات بين دائرتى عر�س 30

2- ينتمى حوالى ن�سف �سكان العالم لل�ساللة .............

ال�شوؤال الثانى:

»�أ« �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض:

1- كان العالم قديما قارة واحدة اأطلق عليها ا�سم قارة........ »اآ�سيا - اأوروبا - اأفريقيا - بنجايا«.

2- ال�سودانيون الأقزام من اأق�سام ال�ساللة........... »المغولية - القوقازية - الزنجية - الهندية«.

3- من ال�سحارى الحارة فى قارة اأمريكا ال�سمالية..........  »اأتكاما - ال�سحراء الكبرى - اأريزونا - كلهارى«.

»ال�سين - الهند - اليابان - اإندوني�سيا«. 4- اأكبر دول العالم �سكانا وم�ساحة..........   

»ب« ما �لمق�سود بكل من:

2- الدولة الجزرية. 1- الموقع الفلكى.    



منــــاذج امتحــــــــــــانات

كتاب الأن�شـطة والتدريبات للدرا�شات الإجتماعية.. لل�شف الثالث الإعدادى 66

ثانيا: التاريخ

»اأ« ال�شوؤال الثالث �أكمل �لعبار�ت �لآتية بما ينا�سبها من كلمات:

1- اأر�سلت بريطانيا حملة ع�سكرية لحتالل م�سر وخلع )محمد على( عام  ...............

2- تم اإن�ساء اأول خط حديدى بين القاهرة وال�سوي�س فى عهد  ................

3- اأول من لقب بلقب ال�سلطان فى م�سر هو  ................ 

4- عين  ................ وزيرا للجهادية بعد عزل عثمان رفقى.

5- قبلت وزارة  ............... �سحب الجي�س الم�سرى من ال�سودان.

»ب« رتب �لأحد�ث �لتاريخية من �لقديم �إلى �لحديث.

 الحملة الفرن�سية على ال�سام.  موقعة ديو البحرية.    معركة التل الكبير.  

 موؤتمر ال�سلح فى باري�س.  بعثة كييڤ.   

ال�شوؤال الرابع:

»�أ« �كتب كلمة »�سح« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وكلمة »خطاأ« �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع 

�لت�سويب:

)               ( 1- قاوم الم�سريون الفرن�سيين فى الإ�سكندرية بزعامة محمد كريم.    

)               ( 2- تحالفت الدولة المملوكية مع الدولة ال�سفوية �سد الخطر البرتغالى.   

)               ( 3- كانت مهمة الديوان العالى البحث فى ال�سئون الخارجية للبالد.    

)               ( 4- اأدى تدهور الزراعة فى الع�سر العثمانى اإلى ا�سمحالل ال�سناعة.    

»ب« بم تف�سر....؟

1- تدخل الدول الأوروبية اأمام ازدياد نفوذ )محمد على(.

2- كان عقد المتياز الثانى لقناة ال�سوي�س مجحفا للم�سريين.

3- تنفيذ )محمد على( مذبحة القلعة للمماليك.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج ال�شابع

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اأول: اجلغرافيا

»اأ« ال�شوؤال الأول: �أمامك خريطة �سماء لقارة �آ�سيا �كتب مدلول �لأرقام �لموقعة عليها:

1- م�سيق ..........

2- اإقليم مناخى ..........

3- جبال ..........

4- الخليج ..........

»ب« ما �لنتائج �لمترتبة على:

1- الت�سدعات التى تعر�ست لها قارة بنجايا.

2- كثرة الجزر والتعاريج فى �سواحل اأوروبا.

3- الرعاية الطبية الفائقة فى الدول المتقدمة.

ال�شوؤال الثانى:

»�أ« �قر�أ �لر�سم �لبيانى جيد� و�أجب عما ياأتى:

1- ا�سم ال�ساللة التى يمثلها العمود »1«.

2- ال�ساللة التى يمثلها »2« من �سكان العالم.

3- فى اأى القارات تتركز اأكبر ن�سبة من ال�ساللة، التى عليها 

العمود »1«.

»ب« بم تف�سر....؟

1- �سيق ال�سهول ال�ساحلية الأفريقية.

2- ارتفاع ن�سبة �سكان المدن الكبرى فى العالم.

»جـ« ما �لحلول �لمقترحة للم�سكالت �لتالية؟

1- ارتفاع معدلت المواليد فى م�سر.

2- اإزالة الإن�سان للنبات الطبيعى.

»د« قارن فى جدول بين قارة �أوروبا وقارة �أ�ستر�ليا من حيث:

2- مناطق التركز ال�سكانى. 1- ال�سهول ال�ساحلية.   
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كتاب الأن�شـطة والتدريبات للدرا�شات الإجتماعية.. لل�شف الثالث الإعدادى 68

ثانيا: التاريخ:

 ال�شوؤال الثالث: �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض:

1- مدت اأنابيب المياه فى بع�س ال�سوارع واأدخلت الإنارة بالغاز فى عهد ................

»محمد على - اإبراهيم با�سا - �سعيد با�سا - الخديو اإ�سماعيل«.     

2- تم اأول قر�س من اأحد البنوك البريطانية فى عهد ...............

»عبا�س الأول - الخديو اإ�سماعيل - �سعيد با�سا - توفيق«.      

3- من ال�سخ�سيات العلمية التى اأوفدها )محمد على( لأوروبا واأثرت فى الحياة العلمية 

والجتماعية.................

»على با�سا مبارك - جمال الدين الأفغانى - عبداهلل النديم - ال�سيخ محمد عبده«.  

4- بعد جالء الحملة الفرن�سية عن م�سر �سعت بريطانيا لتولية..............

»محمد على - خور�سيد با�سا - البردي�سى - محمد بك الألفى«.    

»ب« �أيد تاريخيا �سحة كل عبارة من �لعبار�ت �لآتية:

1- حققت معاهدة 1936 م بع�س المكا�سب لم�سر.

2- كان ل�سيا�سة )محمد على( القت�سادية اأثرها فى ظهور قوة اجتماعية جديدة فى م�سر.

3- اأظهرت ثورة 1919م وحدة عنا�سر الأمة.

ال�شوؤال الرابع:

»�أ« �ذكر �لنتائج �لمترتبة على:

1- مذبحة القلعة عام 1811م.

2- الأزمة المالية فى عهد الخديو توفيق.

»ب« بم تف�سر....؟

1- تخلى فرن�سا عن م�ساندة م�سطفى كامل.

2- اإر�سال اإنجلترا وفرن�سا للمذكرة الم�ستركة الأولى يناير 1882م.

3- �سوء العالقة بين المماليك والعثمانيين فى اأوائل القرن الـ 16م.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج الثامن

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اأول: اجلغرافيا

ال�شوؤال الأول: »�أ« �أمامك خريطة �سماء لقارة �أفريقيا 

�كتب مدلول �لأرقام �لموقعة عليها:

1- بحر ..........

2- اإقليم مناخ ..........

3- مدار ..........

4- جبال ..........

»ب« قارن بين قارة �أفريقيا و�أمريكا �ل�سماية من حيث:

 مناطق الزدحام ال�سكانى.  عدد دوائر العر�س. 

»جـ« �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض:

1- تمثل ال�ساللة ال�سوداء الزنجية فى اأفريقيا نحو .......... ٪ من الزنوج فى العالم 

.»75 -50 -25 -20«

2- اأقل قارات العالم فى معدلت المواليد قارة ..........

»اآ�سيا - اأوروبا - اأمريكا ال�سمالية - اأمريكا الجنوبية«.      

3- يف�سل اأ�ستراليا عن جزر اإندوني�سيا بحر........... »تيمور - اأرافوار - ت�سمانيا - المرجان«.

ال�شوؤال الثانى:»�أ« بم تف�سر...؟

1- ل يوجد اإقليم المناخ القارى البارد فى قارتى اأفريقيا واأمريكا الجنوبية.

2- ارتفاع ن�سبة التعليم فى م�سر.

3- اأهمية ال�سهول الفي�سية فى العالم.

»ب« ما �لنتائج �لمترتبة على....؟

1- ارتفاع ن�سبة فئة �سغار ال�سن فى الدول النامية وانخفا�سها فى الدول المتقدمة.

2- الرتفاع ال�سديد للجبال فى قارتى اأوروبا واآ�سيا.

»د« و�سح مدى �سحة �أو خطاأ �لعبارتين �لآتيتين:

1- الدول ذات الدخل القت�سادى المرتفع تعتمد على الت�سنيع النامى والأن�سطة التقليدية.

2- الإ�سكيمو والتنجو�س من اأق�سام ال�ساللة القوقازية البي�ساء باآ�سيا.
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كتاب الأن�شـطة والتدريبات للدرا�شات الإجتماعية.. لل�شف الثالث الإعدادى 70

ثانيا: التاريخ

ال�شوؤال الثالث: �أكمل �لعبار�ت �لآتية بالكلمات �لمنا�سبة:

1- انتهت دولة المماليك فى م�سر بعد هزيمتهم فى معركة ..........

2- قاوم اأهالى الإ�سكندرية الحملة الفرن�سية بقيادة ..........

3- ُفر�ست الو�ساية الدولية على م�سر بمقت�سى معاهدة ..........

»ب« رتب �لأحد�ث �لتاريخية �لآتية من �لأقدم �إلى �لأحدث.

 مذبحة القلعة.  تاأ�سي�س جريدة اللواء.   

 ثورة القاهرة الأولى.  موؤتمر مونترو.    

»جـ« �ختر �لمجموعة »ب« ما ينا�سبها من عبار�ت �لمجموعة »�أ«

»ب« »اأ«           

 عبداهلل النديم 1- قاد الزعامة ال�سعبية فى وجه )محمد على(.  

 محمد بك الألفى 2- �سار الحاكم الفعلى لم�سر عام 1768م.   

 عمر مكرم 3- اأحد زعماء الثورة العرابية.      

 على بك الكبير         

 محمد كريم         

ال�شوؤال الرابع:

»�أ« لمن تن�سب �لأعمال �لآتية:

1- مد النفوذ الم�سرى فى ع�سره اإلى جنوب ال�سودان.

2- �سمد بقواته اأمام القوات البريطانية وا�ست�سهد فى التل الكبير.

»ب« بم تف�سر....؟

1- تح�سن اأحوال الفالحين فى عهد �سعيد با�سا.

2- اإر�سال اإنجلترا وفرن�سا للمذكرة الم�ستركة الأولى يناير 1882م.

3- محا�سرة الدبابات الإنجليزية لق�سر الملك عام 1942م.

»جـ« ما ر�أيك فى:

1- اإعدام نابليون لحامية يافا.

2- من�سور ال�سلطان العثمانى بع�سيان عرابى.
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منــــاذج امتحــــــــــــانات

النموذج التا�شع

اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اأول: اجلغرافيا

�سماء  خريطة  �أمامك  »�أ«  الأول:  ال�شوؤال 

�لأرقام  مدلول  �كتب  �لجنوبية،  �أمريكا  لقارة 

�لموقعة عليها:

1- جبال ..........

2- دائرة عر�س ..........

3- اإقليم مناخى ..........

4- ال�ساللة ..........

»ب« ما �لنتائج �لمترتبة على:

1- كثرة تعاريج ال�سواحل فى قارة اأوروبا.

2- ت�ساوى معدلت المواليد مع معدلت 

الوفيات اأوروبا.

3- ان�سهار ال�ساللت واختالطها.

ال�شوؤال الثانى: »�أ« �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لأقو��ض:

1- يت�ساوى معدل المواليد مع معدل الوفيات فى قارة ...............

»اأوروبا - اأفريقيا - اأ�ستراليا - اأمريكا ال�سمالية«.       

2- يكاد يختفى المناخ.......... فى ن�سف الكرة الجنوبى.

»ال�ستوائى - القارى البارد - المو�سمى - المدارى«.      

3- يف�سل م�سيق .......... قارة اأوروبا عن اأفريقيا.

»باب المندب - هرمز - جبل طارق - الب�سفور«.      

4- من الدول ذات القت�ساد الزراعى المنخف�س ..........

»فرن�سا - ال�سين - جنوب اأفريقيا - الهند«.      

»ب« على �سوء در��ستك �أجب عما ياأتى:

1- ما المق�سود بالكثافة ال�سكانية؟

2- ما راأيك فى ارتفاع فئة �سغار ال�سن فى الدول النامية؟

3- ما اأ�سباب ارتفاع ن�سبة المتعلمين فى م�سر فى ال�سنوات الأخيرة؟
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ثانيا: التاريخ:

ال�شوؤال الثالث: �أكمل �لعبار�ت �لآتية بكلمات منا�سبة:

1- تحالفت الدولة المملوكية والعثمانية �سد الخطر ..........

2-نظم )محمد على( القت�ساد الم�سرى على اأ�سا�س ..........

3- احتلت القوات البريطانية مدينة .......... فى 26 اأغ�سط�س 1882م.

4- ان�سمت الدولة العثمانية اإلى جانب دول الو�سط عقب اندلع ..........

»ب« بم تف�سر......؟

1- تدهور الأو�ساع القت�سادية فى م�سر فى الع�سر العثمانى.

2- ثورة ال�سعب الم�سرى فى مار�س 1804م.

3- توجيه الخديو اإ�سماعيل عدة حمالت اإلى الأقاليم ال�ستوائية فى اأفريقيا.

ال�شوؤال الرابع:

»�أ« �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة »« �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع 

�لت�سويب.

)  ( 1- اكت�سف ال�سابط الفرن�سى الكولونيل �سيف حجر ر�سيد.     

)  ( 2- ارتفع �ساأن طبقة التجار فى عهد محمد على.      

)           ( 3- اأعاد الخديو توفيق المراقبة الثنائية.       

4- اأعطى د�ستور 1930م للملك مزيدا من ال�سلطات.       )           (

»ب« ما �لنتائج �لتى ترتبت على...؟

1- موقعة نفارين البحرية 1827م.

2- اغتيال ال�سير لى �ستاك 1924م.

»جـ« ماذ� كان يحدث �إذ� لم يتم �لتفاق �لودى بين فرن�سا و�إنجلتر� 1904م.
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النموذج العا�شر

اأجب عن الأ�شئلة التالية:

اأول: اجلغرافيا

ال�شوؤال الأول: »�أ« �ختر �لإجابة �ل�سحيحة مما بين �لقو�سين:

1- اأقل الجهات �سكانا فى قارة اأوروبا الجهات....... »ال�سرقية - الغربية - ال�سمالية - الجنوبية«

2- اأقل ن�سيب للفرد من الدخل القومى ال�سنوى يوجد فى قارة ......

      »اأمريكا ال�سمالية - اأمريكا الجنوبية - اأ�ستراليا - اأفريقيا«.

3- من الدول ذات القت�ساد الزراعى المنخف�س....... »ال�سين - فرن�سا - جنوب اأفريقيا - الهند«.

4- من القارات التى تخلو من المناخ ال�ستوائى ...... »اآ�سيا - اأفريقيا - اأمريكا الجنوبية - اأوروبا«.

»ب« ما �لنتائج �لمترتبة على....؟

1- الموقع الجغرافى لأوروبا.

2- زيادة ال�سكان فى معظم دول اآ�سيا.

»د« ما �لمق�سود بالم�سطلحات �لآتية:

2- الجبال. 1- اإقليم مناخى.    

4- الزيادة الطبيعية. 3- قوة العمل.     

ال�شوؤال الثانى:

»�أ« �سع عالمة »« �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعالمة »« �أمام �لعبارة غير �ل�سحيحة مع 

�لت�سويب:

)        ( 1- يتركز ال�سكان فى المناطق المرتفعة فى المناطق المدارية بقارة اأفريقيا.   

)        ( 2- تعد البرازيل اأكبر دول قارة اأمريكا الجنوبية �سكانا.     

)        ( 3- من المناطق المزدحمة بال�سكان �سهل لمبارديا فى اأمريكا ال�سمالية.   

)        ( 4- ينتمى الأقزام اإلى ال�ساللة المغولية ال�سفراء.      

»ب« فى �أى �لقار�ت توجد �لأنهار �لآتية؟ و�أين ت�سب؟

2- الفولجا 1- الجانج     

4- مرى ودارلنج 3- لبالتا     
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�كتب  �أفريقيا  لقارة  �سماء  خريطة  �أمامك  »جـ« 

مدلول �لأرقام �لموقعة عليها:

1- المحيط ........

2- جبال ........

3- دائرة عر�س ........

4- منطقة تركز �سكانى ........

ثانيا: التاريخ

�لخاطئة  �لعبار�ت  �سحح  »�أ«  الثالث:  ال�شوؤال 

فيما ياأتى ثم �أعد كتابتها فى كر��سة �إجابتك.

1- تمكن ال�سلطان العثمانى �سليم الأول من 

هزيمة المماليك فى موقعة جالديران.

2- كان الأزهر ال�سريف مقرا لثورة القاهرة الأولى �سد الفرن�سيين.

3- اكت�سف العالم �سامبليون حجر ر�سيد فى يوليو 1799م.

4- نفى )محمد على( ال�سيد عمر مكرم اإلى دمياط.

»ب« قارن بين:

1- حق النتفاع ونظام الحتكار.

2- �سيا�سة كل من كليبر ومينو من حيث البقاء اأو الرحيل من م�سر.

»جـ« �ذكر �أهم �لأحد�ث �لتاريخية �لتى حدثت فى �لتو�ريخ �لآتية:

 20 نوفمبر 1854م.  اأغ�سط�س 1799م.   

ال�شوؤال الرابع: »�أ« �أكمل �لعبار�ت �لآتية بكلمات منا�سبة:

1- ت�سكلت اأول حكومة برلمانية فى م�سر 1924 م برئا�سة ........

2- تزعم ال�سيد ........ اأهالى الإ�سكندرية فى مقاومتهم �سد الحملة الفرن�سية.

3- من اأ�سهر ال�سباط الذين �ساعدوا )محمد على( فى بناء الجي�س ........

4- قائد الأ�سطول الإنجليزى الذى احتل الإ�سكندرية 11 يوليو 1882م هو  ........

»ب« بم تف�سر....؟

1- ا�ستيالء العثمانيين على م�سر. 

3- تدخل بريطانيا لإ�سقاط حكومة ح�سين �سرى با�سا. 2- حملة فريزر على م�سر 1807م. 




